
                mijnstreek nu fris in het groen 

Parkstad
Limburg

Familie Fopma
Akke (46) en Gelmer (52) Fopma en hun dochters Marijke (23) en Hinke (16) uit het 
Friese Mantgum kamperen al twaalf jaar op camping Colmont in Voerendaal. Akke: 
“Het is hier heel gezellig. Onze dochters hebben hier veel vrienden en vriendinnen.” De 
twee meiden lachen: “Vanavond gaan we stappen in Kerkrade.” Het uitzicht bij hun 
caravan is geweldig. Gelmer wijst naar een molen in het zacht glooiende landschap 
met allerlei tinten groen. “Dit is het allerbeste plekje van de camping!” De drie dames 
gaan graag winkelen. Akke: “Het nieuwe centrum van Heerlen is heel mooi.” En voor 
de rest: beetje wandelen, beetje barbecueën, beetje niksen. En fietsen? Gelmer schudt 
grijnzend zijn hoofd: “Ben je gek, met al die heuvels…” 
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et KCK-rondje Parkstad begint op 
grote hoogte. Op de Wilhelmina-
berg, ontstaan uit restafval van de 
gelijknamige mijn, rennen joggers 

de meer dan vijfhonderd traptreden op 
en af. Sjokkers zijn er ook, die doen het 
een tandje trager. Een klas Duitse school-
kinderen rent joelend de trap op, wie is 
het eerst boven? Niemand wil verliezen. 
Boven aan de trappen, 225 meter boven 
NAP, heb je een panoramisch uitzicht 
over het gebied, dat opvallend groen 
oogt. Op het terras van het nabijgelegen 
SnowWorld is het gezellig druk. Wel een 
gek gezicht: terwijl mensen in shorts en 
shirts genieten van een koel biertje, slen-
teren dik ingepakte jongeren met wollen 
mutsen voorbij. Buiten is het 25 graden, 
binnen in de skihal -6. Zelfs in de zomer 
wordt er volop geskied. Wij laten de 
lange latten links liggen en gaan naar het 
klimpark van SnowWorld. Klimmen, 
klauteren, zweven hoog boven de grond, 
heerlijk met een verfrissend windje in de 
haren. Hier krijg je energie van!
Wie ook vol energie zitten, zijn de kinde-
ren die door het BloteVoetenPark in 
Brunssum rondstuiteren. Hier is maar 
één dresscode: blote voeten. De bezoe-
kers schuifelen voorzichtig over kleine 
steentjes (‘au’), dennenappels (‘au’) en 
boomschors (‘hihi, dat kriebelt’), springen 
van paal naar paal over een vijver – 
gelukkig kun je je vasthouden aan een 
touw – en zakken gillend tot hun knieën 
in de modder. Lekker vies worden is 
altijd en voor iedereen leuk. Aan het 
einde van de route kun je met een 
authentieke Lola-afwasborstel (ken je ze 
nog?) je voeten weer moddervrij maken.

PAArser DAn PAArs

Een heerlijk ochtendzonnetje verwarmt 
de Brunssummerheide en kleurt de heide 
paarser dan paars. Begin 1900 was de 
Brunssummerheide een open vlakte. 
Toen de mijnindustrie opkwam is er een 
dennenbos aangeplant. Dit hout was 

geschikt om de mijngangen te stutten. 
Nu vormt Natuurmonumenten het aan-
geplante dennenbos om naar een loofbos 
en verwijdert bomen om de heide meer 
ruimte te geven. Een kudde van zo’n vijf-
honderd schapen helpt met het beheren 
van de heide door struikjes, bomen en 
gras tussen opkomende hei weg te gra-
zen. In het voorjaar zorgen deze schapen 
voor een ware babyboom van lammetjes.
De Kastelenroute is een fraaie fietsroute 
van 35 kilometer. Onderweg kom je maar 
liefst zeven kastelen tegen, waaronder 
kasteel Hoensbroek. De waterlelies in de 
slotgracht van dit majestueuze kasteel 
liggen er roerloos bij. De rondleiding is 
een aanrader voor jong en oud. Huiver in 
de gevangenis diep onder in de middel-
eeuwse toren, speur naar ‘gemakjes’ – de 
middeleeuwse toiletten waarbij de afvoer 
rechtstreeks in de slotgracht uitkwam – 
en fantaseer over een glamorous leven als 
kasteelheer of -dame. 

  Rolduc is een lokaal abdijbiertje
 Klauteren hoog boven de grond
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Parkstad Limburg, klinkt dat bekend? Vorig jaar won deze regio 
een internationale prijs voor ‘beste reisbestemming ter wereld’. 
KCK wil het naadje van de kous weten en dompelt zich onder in de 
voormalige mijnstreek.

TEKST ELLEN LEIJSER FOTOGRAFIE KLAAS WIERSMA

H

Letterlijk tot 
je knieën in 

de modder

Familie Visser
Loadette (44) en Marc (46) Visser en hun 
dochters Lisanne (12) en Febe (10) uit 
Alkmaar staan met hun caravan onder de 
appelbomen van camping Op gen Beu-
kelskoel in Ransdaal. Terwijl de meiden 
zich uitleven op de trampoline, vertellen 
Loadette en Marc dat ze dit deel van Lim-
burg prachtig vinden. Loadette: “We zijn 
al vaker op deze gemoedelijke camping 
geweest. Heerlijk rustig.” Marc knikt: “We 
gaan ook graag naar Oostenrijk, maar kijk 
nu eens om je heen. Dit is toch net het 
buitenland?” Lisanne komt aangerend. 
“Het allerleukste wat we hier doen? IJs 
eten!” Haar ogen stralen. Vandaag gaan 
de wandelschoenen aan, het gezin gaat 
een stuk van de Kastelenroute wandelen. 
En het moet gek lopen willen ze geen pit-
stop maken bij een ijssalon.
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oVer De Chinese muur

Wereldtuinen Mondo Verde in Landgraaf 
is een familiepark met voor elk wat wils. 
In de thematuinen drink je een cappuc-
cino met uitzicht op de Trevi-fontein en 
wandel je een stukje over de Chinese 
muur. De attracties zijn vooral spannend 
voor de wat jongere kinderen. En in de 
volière – de grootste in Europa – fluit en 
koert het dat het een lieve lust is. Bezoe-
kers speuren geconcentreerd tussen het 
groen naar de vele verschillende soorten 
vogels. En wat is dat toch met stokstaart-
jes? De koddige beestjes zijn razend 
populair in elke dierentuin. Ook in het 
parkachtige GaiaZOO in Kerkrade. Ter-
wijl een meisje van een jaar of twaalf haar 
ogen niet kan afhouden van de brutaalste 
van het stel, verzucht ze: “Ik zou hem zó 
willen pakken en mee naar huis nemen.” 
Haar moeder knikt begrijpend. 
Er zijn de laatste tijd veel dieren geboren 
in deze weelderig groene dierentuin, en 
dat is goed voor veel oh’s en ah’s. Vooral 
bij de leeuwen, waar de welpjes vrolijk 
rond hun luie moeder huppelen, is het 
dringen geblazen.

ZoerVLeis

Er is zo veel te doen en te beleven in 
Parkstad Limburg, dat we bijna de 
inwendige mens vergeten. Gelukkig is 
daar Herberg de Bernardushoeve in 
Voerendaal, waar Limburgs zoervleis, een 
traditioneel stoofpotje met een zachtzure 
smaak, op het menu staat. Zonder zoer-
vleis ben je niet in Limburg geweest. 
Tot slot nemen we een kijkje in het 
Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. In 
het oorspronkelijke schachtgebouw van 
de Oranje Nassau Mijn vertelt een voor-
malige koempel – Limburgs voor kompel, 
mijnwerker – over het zwar(t)e leven 
onder de grond. Oude filmbeelden 
ondersteunen zijn verhaal. Twee broer-
tjes kijken ademloos en met open mond 
toe. Af en toe geeft hun opa – vast ook 
een man met een mijnverleden – fluiste-
rend meer tekst en uitleg. Onvoorstel-
baar dat het nog maar zo kort geleden is 
dat de mijnen werden gesloten en de 
regio gedwongen werd na te denken over 
een nieuwe toekomst. Daaruit kwam 
Parkstad Limburg voort. Het zette het 
zwart bij het grofvuil en greep de groene 
kansen. •

 Zonder ‘zoervleis’ ben je niet 
in Limburg geweest

Familie Thijssen
Nancy (35) en Maarten (48) 
Thijssen en hun kinderen 
Ami (8), Kiki (6), Tobi (4) en 
logeetje Isabel (9) staan met 
hun caravan op camping  
De Watertoren in Landgraaf. 
Het vrolijke gezin uit Arnhem 
houdt ervan om de dag te 
beginnen met een uitgebreid 
ontbijt voor de caravan, lekker 
met de blote voeten in het gras. 
Deze ochtend genieten ze na 
van de kookwedstrijd die de 
camping gisteren organiseerde. 
Met haar gevulde eitjes won 
Kiki, samen met campingvrien-
dinnetje Mandy. Nancy: “Dat 
was ontzettend leuk. Dit is een 
superrelaxte camping met veel 
open ruimtes. En de omgeving 
is prachtig. Al die heuvels geven 
je het gevoel alsof je in het bui-
tenland bent.” Maarten: “Het is 
heerlijk om hier een rondje door 
de bossen te rennen.”

Info
AfstAnD 

Utrecht - Heerlen: 189 km

ALgemene info

www.parkstad-limburg.nl 
en www.vvvzuidlimburg.nl

Herboren 
Parkstad Limburg is de 
nieuwe naam die de Oostelijke 
Mijnstreek kreeg na de sluiting 
van de mijnen. Op 31 decem-
ber 1974 kwam de laatste 
vracht steenkool bovengronds. 
De naam past bij de ambi-
tieuze toekomstplannen van 
de regio. Parkstad Limburg is 
een samenwerking tussen 
acht gemeenten: Brunssum, 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Nuth, Onderbanken, Simpel-
veld en Voerendaal zetten 
hoog in op het ontwikkelen 
van de toeristische sector. En 
met succes. Het gebied heeft 
een ingrijpende metamorfose 
ondergaan. Er is veel te bele-
ven en alle attracties en activi-
teiten liggen dicht bij elkaar. 
Natuurgebieden, kastelen, 
een echte abdij, musea, een 
dierentuin, outdooractiviteiten 
en mooi gelegen campings. 
En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de 
Bourgondische keuken… 

Campings

1
Camping Op gen 
Beukelskoel

Kleine en rustige camping bij 
een boerenbedrijf. Gemoedelijke 
sfeer, ‘kies zelf maar een mooi 
plekje uit’. Sommige van de 
ruime plekken hebben schaduw 
van de fruitbomen en knotwilgen 
op het terrein. Alle plekken heb-
ben gratis wifi.  
adres Ransdalerstraat 114
6312 AK Ransdaal
t (043) 459 15 16
i anwbcamping.nl/71024, 

camping-opgenbeukelskoel.com
gps 50.851984, 5.934058
open 1 april - 31 oktober
terrein 40 toeristische plaatsen

2
Camping Colmont
Gezellige familiecamping 

met zwembad en animatie. Het 
is de hoogst gelegen camping 
van Nederland, waardoor het 
uitzicht fraai is. De toeristische 
staanplaatsen liggen op door 
beukenhagen omgeven terras-
sen. Licht hellend terrein. Gratis 

wifi op (bijna) alle plekken.
adres Colmont 2
6367 HE Voerendaal
t (045) 562 00 57 
i anwbcamping.nl/55495, 
www.colmont.nl 
gps 50.852777, 5.934015
open begin april - begin oktober
terrein 122 toeristische plaat-
sen, 40 vaste staanplaatsen en 
3 verhuuraccommodaties 
kampeerkorting ACSI

3
Camping de Watertoren
Fraai gelegen gezins-

camping aan de rand van een 
bos. Groen en rust. Ruime 
plaatsen die omzoomd worden 
door bomen en struiken. Twee 
verwarmde openluchtzwemba-
den, waaronder een peuterbad. 
In de zomervakantie is er een 
recreatieteam aanwezig.
adres Kerkveldweg 1 
6374 LE Landgraaf
t (045) 532 17 47
i anwbcamping.nl/74093,
www.campingdewatertoren.nl 
gps 50.910548, 6.073206
open 1 april - 13 oktober
terrein 128 toeristische plaat-
sen, 15 vaste, 16 verhuur
kampeerkorting ANWB Cam-
ping Key Europe, ACSI

 Fraai uitzicht vanaf de Vrakelberg
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