Land van Kalk is het plateau van Kunradersteen dat loopt van
Aken via Bocholtz tot Voerendaal. Die Kunradersteen is een rijke
voedingsbodem voor bijvoorbeeld fruitbomen en wijngaarden.
Als bouwproduct werd het al door de Romeinen toegepast en wordt
nu nog steeds gedolven in de Kunradersteengroeve. Bovendien
is het een habitat voor zeldzame planten en dieren en kun je er
mijlenver uitkijken over een adembenemend landschap.

Wij hebben 5 tips voor je!
Treed in de voetsporen
van de Romeinen
In Bocholtz liggen de restanten van vier Romeinse
villa’s. En in Voerendaal is een van de grootste
Romeinse villa’s van Nederland gevonden. Volg
de Romeinse fietsroute en geniet onderweg van de
indrukwekkende vergezichten over het landschap
zoals de Romeinen het voor ons achterlieten.

Ga op safari
Ga per e-bike of te voet mee met enthousiaste inwoners langs lieflijke dorpjes met monumentale hoeves van
Kunradersteen, ontdek waarom de wijn en het fruit hier van
zo’n uitzonderlijke kwaliteit is en spot zeldzame dieren en
planten. Er zijn verschillende soorten safari’s om uit te kiezen.

Neem de stoomtrein
Simpelveld is de thuishaven van de bekende
Miljoenenlijn. Stap in de stoomtrein voor
een onvergetelijke rit langs de allermooiste
plekjes van het Limburgse Heuvelland! En
stap weer uit op station Simpelveld, met zijn
mooie brasserie en gezellige terras aan het
perron. Nostalgie op en top!

Proef de
streekwijn

Bezoek de Schat
van Simpelveld

De Kunradersteen is een goede bodem voor
wijnbouw en geeft de wijn een uniek karakter. Kom verschillende soorten proeven bij
Wijngoed Fromberg, bezoek de kelder en
bottelruimte en ontdek wat er bij het maken
van wijn komt kijken.

Museum de Schat van Simpelveld vertelt het
verhaal van de Zusters van het Arme Kind
Jezus, een kloostercongregatie die zich hier in
de negentiende eeuw vestigde. Bewonder de zeer
gedetailleerde paramenten (priesterkleding) en
de wassen beelden die de Zusters er maakten.

Meer info en tickets:

Agenda 2020
25 apr t/m 3 mei

Romeinenweek

5 t/m 14 juni

Zomerfestival

13 sept

Open Monumentendag

2 t/m 11 okt

Proef het Land van Kalk

9 t/m 11 okt

Nationale Archeologiedagen

landvankalk.com/5tips

