
Beleef Parkstad Limburg
‘Waar in het brons groen eikenhout….. ‘, wie kent  het niet? Zuid Limburg heeft veel te bieden en echt niet alleen maar 
bronsgroen eikenhout! Liefhebbers van cultuur en architectuur worden op hun wenken bediend. Maar ook natuur en 
sportieve pret komen aan bod. In Parkstad Limburg zijn er volop mogelijkheden voor het hele gezin om een fijne vakantie 
door te brengen of een heerlijk weekendje tussendoor.
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Abdij Rolduc

De geschiedenis van Abdij Hotel Rolduc gaat te-

rug tot 1104 toen de jonge priester Ailbertus van 

Antoing van de Hertog Adelbert van Saffenburg 

een stuk grond kreeg en daarop met zijn twee 

broers een kapelletje bouwde. Later sloot de rijke 

Embrico van Mayschlos zich bij het drietal aan en 

schonk al zijn bezittingen aan Ailbertus. In 1106 

werd begonnen met de bouw van de crypte en 

het fundament voor de toekomstige kloosterkerk. 

Embrico en Ailbertus kregen onenigheid waar-

door de laatste in 1111 Rolduc verliet. Na zijn 

dood werd het gebeente van Ailbertus in de  

door Embrico gebouwde Crypte bijgezet. 

De eerste Abt van Rolduc werd Richter uit Rotten-

burch in Beieren en het klooster van de Augustij-

ner Kloosterheren. In 1136 kwam het in handen 

van de Hertogen van Limburg. Door de eeuwen 

heen werd de abdij door meerdere hertogen be-

woond en zij werden er na hun dood begraven. 

De bekendste is Walram III die in het middenpad 

van de abdijkerk begraven is. Halverwege de 12e eeuw begon een bloeitijd voor de 

abdij en beschikte men over 3000 hectare grond en een van de grootste verzamelin-

gen boeken van Nederland. De eeuwen daarna raakte de abdij op geestelijk en ma-

terieel gebied in verval, o.a. door de invloed van de 80 jarige oorlog. In 1831 werd 

door het Bisdom Luik in Rolduc een priester opleiding gevestigd. Na het vertrek van de 

Belgen kwam het in handen van de apostolisch vicaris, de latere bisschop van Roer-

mond. Deze vestigde er een internaat voor de meer gegoede Nederlandse Bourgeoi-

sie. Diverse bekende politici, wetenschappers en schrijvers genoten er hun opleiding. 

Diverse opleidingen bleven er tot 2011 gevestigd waarna het grondig werd verbouwd. 

Rolduc huisvest is nu een hotel, conferentieoord, een internaat en onderwijsinstellingen.

Heerlen

Met de Beleefbus, die in de  

zomermaanden voor € 1,00 

per persoon alle bezienswaar-

digheden aandoet, rijden we 

naar de Murals en het Maan-

kwartier in Heerlen. De Murals 

zijn een collectie schilderingen 

en graffitiwerken op muren in 

het centrum van Heerlen. De 

kunstwerken beslaan in de 

meeste gevallen de gehele gevel 

maar kan ook als detail onder 
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aan de muur zijn aangebracht. De gemeente ziet de schilderingen 

als kunstwerken in openbare ruimte, voor iedereen toegankelijk. 

We wandelen met kunstkenner Michiel Huijsmans langs de di-

verse  muurschilderingen aan de Luciushof, Morenhoek, Betaplein, 

Schelmenhofje, Stationsplein en de Honigmannstraat, allen gelegen 

in het centrum van Heerlen. Van deze wandeling en die van de 

mini murals, zijn routes verkrijgbaar bij de VVV van Heerlen.

Onder leiding van de kunstenaar en ontwerper van het Maankwar-

tier wandelen we van de Murals naar het Maankwartier, een nieuw 

stadsdeel van Heerlen. Onze gids is tevens de ontwerper van het 

Maankwartier waarin naast het station, winkels, een hotel, kanto-

ren en woningen zijn ondergebracht. Het is een nieuwe verbinding 

tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de stad. Blikvanger en 

beeldbepalend voor de stad is de Heliostaat, een toren met daarop 

een enorme  bol (de maan) die  scheef op een ‘zonnewijzer’ staat. 

In het Maankwartier zijn zowel huur als koophuizen gebouwd.

Kasteel Hoensbroek

Het kasteel is een van de grootste en mooiste kastelen van Nederland. 

Angela Gatzel, gids, neemt ons mee  naar de binnenplaats waar op 

dat moment tal van oud Hollandse spelen voor groot en klein staan op-

gesteld. Voor ons is  geen speelkwartiertje weggelegd omdat we met 

haar een korte rondgang door het kasteel maken. Het oudste gedeelte 

van het kasteel, de ronde toren, dateert uit 1360 toen Herman Hoen 

het verbouwde. In 1250 werd op de plaats van het huidige kasteel 

een versterkt huis gebouwd. Vanwege  zijn  strategische ligging aan 

de belangrijke handelsroute naar Maastricht, Aken en Keulen werd 

het kasteel in fasen uitgebouwd tot de grootste burcht tussen de maas 

en Rijn. Het bevat 67 zalen, vertrekken en ruimtes. Bijna zes eeuwen 

was het kasteel het stamslot van de  ridders van Hoen van den Broeck. 

De familie Van Hoensbroek verliet het kasteel eind 18e eeuw waarna 

het in verval raakte. Graaf Frans Lothar verkocht het in 1927 aan de 

huidige eigenaar, ‘Ave rex Cgriste’. Tussen 1930 en 1940 werd het 

gerestaureerd. Ook in de periode van 1986 tot 1989 werden herstel 

werkzaamheden verricht. Het kasteel wordt nu gebruikt als museum.

Snow World

Als we met de bus in Landgraaf aankomen, zien we al van verre 

de enorme overdekte indoorskibaan die de grootste van Europa is. 

Rondom deze baan is een compleet ski dorp gebouwd. Het verschil 

in temperatuur is enorm. We gaan van 33 graden buiten naar min 5 

in de skihal. De opening van Snow World landgraaf was in 2001 en 

bestond toen uit twee pistes waar afdalingen konden worden gemaakt 

tot 520 meter. In 2003 werden twee nieuwe pistes gerealiseerd 

waaronder een wedstrijdpiste waarop internationale wedstrijden kun-

nen worden gehouden. In 2008 werd het complex uitgebreid met een 

4* hotel, een vijfde piste, een tweede oefenhelling en een funpark. 

Skifanaten worden met zeven liften naar boven gebracht waaronder 

een 6-persoons stoeltjeslift. We zien jong en oud op de verschillende  

banen naar beneden suizen. Druk is het op de Matterhornpiste, met 

een lengte van 520 meter. Voor kinderen zijn er twee oefen pistes. 

We gaan zelf niet skiën maar maken we in het funpark een afdaling 

op Alpine Coaster, een rodelbaan waar je met 45 kilometer per uur 

bochten maakt van 360 graden op 10 meter hoogte.  Kids  zijn blij in 

het mega klimpark terwijl sportievelingen de ca 500 treden tellende 

trap naar de top van de voormalige kolenberg kunnen bedwingen.
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Parkstad LimburgDe gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken vormen samen Parkstad Limburg, een be-stuurlijk samenwerkingsverband met in totaal 255.000 inwoners. Het gebied beslaat een oppervlakte van ca. 15 x 20 kilometer en grenst aan twee kanten aan Duitsland. Het landschap bestaat uit een aantal beekdalen, met uitzon-dering van de stedelijke gebieden, daar zijn ze verdwenen of  verlegd. De naam Parkstad Limburg is bedacht door de oud-burgemeester van Kerkrade, Thijs Woltgens met als doel platteland en stedelijke gebieden in elkaar op te laten gaan. Een deel van Parkstad Limburg staat bekend als het Streekgewest Oostelijke Mijnstreek. In de periode 1900 tot 1960 draaide in die regio alles om de steenkoolwinning. Tot 1960 was er in de mijnstreek een economische welvaart. Na de komst van andere energiebronnen zoals olie en gas ging het bergafwaarts met de steenkoolwinning. Op 31 december 1974 sloot de laatste mijn, de Oranje Nassau 1.
Na de sluiting van de mijnen werd uitgekeken naar andere vormen van economie. Deze werd gevonden in de industrie, niet commerciële dienstver-lening en toerisme. Dat laatste heeft gestalte gekregen door het oprichten van een bestuurlijk samenwerkingsverband, Parkstad Limburg. De ontwikke-ling van Parkstad werd een zodanig succes dat de jury van de World Travel & Tourism Counsil aan Parkstad Limburg de prestigieuze toerismeprijs, de Tourism for Tomorrow Award 2016 heeft toegekend. In haar rapport noemde  de jury vooral de ontwikkeling van ‘zwart naar groen gebied’. Een delegatie uit Parkstad Limburg nam de prijs in Dallas in de Verenigde Staten in ontvangst.

Op de website kan je een stukje sfeer proeven van Parkstad Limburg.  www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/parkstad-limburg/

Van Zwart naar Groen

We blijven in Landgraaf en bezoeken na 

Snow World, de Wereld Tuinen Mondo 

Verde, een 25 hectare groot thema en 

attractiepark in Park Gravenrode. Deze 

groene oase werd in maart 2002 geopend 

in opdracht van Ger van Ingen, destijds 

eigenaar van de kasteeltuinen van Arcen. De 

uit België  afkomstige Jan Nonneman werd 

gevraagd Mondo Verde aan te leggen op 

een voormalige terril, een steenkolenberg. De 

steenkolenberg was oorspronkelijk 70 meter 

hoog maar werd afgevlakt tot 40 meter. 

Helaas ging het park in  2006 failliet. Een 

jaar later  werd het overgenomen  door Bert 

van der Honing, ook eigenaar van Kinderstad 

Heerlen. Wereld Tuinen Mondo Verde werd 

uitgebreid met dieren en andere attracties. 

Bert Van der Honing neemt ons mee om in 

een vogelvlucht iets van zijn park te laten 

zien. Hij vertelt dat in de 4000 m2 grote 

tropenhal ruim 100 verschillende tropische 

vogels vrij rondvliegen, er aapjes van boom 

naar boom slingeren en er duizenden 

tropische bomen en planten te vinden zijn. 

In totaal zijn tien wereldtuinen aangelegd. 

Artland Kasteel Strijthagen

Als we bij een groot hek aankomen neemt onze gastheer afscheid van ons en wandelen we naar 

de volgende bezienswaardigheid; een kasteel en tuinen vol kunst en beeldengroepen. Kasteel 

Strijthagen is het laatste geheel intact gebleven adellijke landgoed op het grondgebied van de 

gemeente Landgraaf. Het kasteel is gelegen in het Strijthagerbeekdal. 

Het 18e eeuws kasteel is eigendom van de Russische kunstenaar Alexander en partner KatjaTa-

ratynov. Het  was voor het kunstenaarspaar niet eenvoudig om de benodigde gelden  voor de 

aankoop bij elkaar te krijgen. Voor een bedrag van € 440.000 verwisselde het van eigenaar. 

Op het landgoed staan tientallen beeldengroepen in brons waaronder de Nachtwacht van Rem-

brandt van Rijn en de Ridder, de dood en de  duivel van Albrecht Durer. In de bijgebouwen zijn 

exposities uit China en Noord Korea.

50  CARVOYAGE

nederland     



HANDIGE WEBSITES
www.rolduc.com

www.mijn-streek.nl

www.schunck.nl

www.heerlenmurals.nl

www.maankwartier.nl

www.kasteelhoensbroek.nl

www.snowworld.com

www.wereldtuinenmondoverde.nl

www.artland.top

www.gaiazoo.nl

www.museumplein.nl

www.continium.nl

www.columbusearththeater.nl

www.cubedesighmuseum.nl

www.chateauhotels.nl/winselerhof

Gaia Zoo

Voor de Gaia Zoo rijden we terug naar 

Kerkrade. Daar aangekomen maken we 

een reis door het dierenrijk. We zien de 

savanne, wandelen door het regenwoud en 

nemen een kijkje achter de  schermen bij 

de giraffen.  Een heerlijk dagje wereldna-

tuur. Voor de kinderen is er ook nog een 

speelparadijs. Vorig jaar vierde Gaia Zoo 

haar 10-jarig bestaan en mocht toen de 

vier miljoenste bezoeker verwelkomen. 

 

Museumplein

We eindigen ons bezoek aan parkstad Lim-

burg op het Museumplein dat pal naast het 

station van Kerkrade ligt. In drie aaneenge-

schakelde moderne gebouwen zijn de Cube 

designmuseum, Continium Discover Center en 

het Columbus Earth Center ondergebracht. 

Drie verschillende musea waar heden, 

verleden en toekomst zijn samengebracht. 

Columbus is een theater over mens en aarde 

en richt zich in de eerste plaats op liefheb-

bers van de schoonheid, de variëteit en de 

duurzame ontwikkeling van de aarde. Cube 

design center laat zien laat zien hoe we 

diverse technieken gebruiken bij het ont-

wikkelen van allerlei objecten. Consortium 

Discovery Center laat de wereld waarin 

we leven zien. Een wereld van techniek, 

industrie, wetenschap en samenleving. 

Met pijn in het hart afscheid van een mooi 

en gastvrij stukje Nederland, Zuid Limburg.
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