Informatie

Geldig t/m
31 dec. 2017

Meer informatie over de route, de route digitaal, de
bedrijven aan de route en de kortingscoupons is te
vinden op www.schinveldsebossen.nl

Horecagelegenheden

Zweefvliegveld
ELZC
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Dal van de
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EG

W

GS

N

I
ER

H

RW

STARTPUNT

EG

3

0900-5559798 (€ 1,- p.g.) / info@vvvzuidlimburg.nl
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www.vvvzuidlimburg.nl
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Of bezoek het lokale informatiepunt van VVV ZuidLimburg: VVV Servicepunt Schinveld, Restaurant De Lier,
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(Max. 4 personen per coupon)

Eén van de
wijze spreuken van
onze oude eik
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€ 1,- korting op iedere
ijscoupe.

Leiffenderhofweg 3, Schinveld. Tevens informatiepunt
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van Natuurmonumenten.
Adressen van alle VVV Zuid-Limburg informatievestigingen vindt u op www.vvvzuidlimburg.nl en

Het Huis van Sinterklaas!
Op 20/11, 27/11, 4/12 2016
voor kinderen van 4 t/m 11
jaar en ouders: € 2,50 p.p.

Koffie of thee (voor de
kinderen chocomel) en een
punt appeltaart voor de
prijs van € 3,50

Een tweede broodje voor
de halve prijs. Geniet van
overheerlijk voordeel!

Een gratis stuk heerlijke
Limburgse vlaai p.p. bij
een vooraf geboekte
Limburgse Koffietafel
(voor groepen v.a. 20 pers.)
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Leiffenderhofweg 3,

T. 045 - 525 3971

Schinveld, T. 045 - 527 2132

Startpunt van de route

Startpunt van de route

Het eetcafé ligt op het

Dit restaurant is tevens het

terrein van Parc Camping

clubgebouw van ELZC en

de Schinveldse Bossen.

heeft een panoramaterras

Het eetcafé ademt een

van waar u goed zicht hebt

gemoedelijke sfeer uit en

op de start en landingen

heeft een rustig gelegen

van de zweefvliegtuigen.

lommerrijk buitenterras.

Bij slecht weer kunt u ook
binnen prima genieten van

2 Nonke Buusjke
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Kem 27, Schinveld
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in de gratis brochure ‘Wegwijzer Zuid-Limburg’.
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Heringsweg 5a, Schinveld
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Drankjes naar
uw keuze voor de prijs
van € 1,25
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Lunchplankje met
kopje soep, broodje gezond
en een kroket met
toast brood € 10,-

RU
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ROODE BEEK

Een “Brand Speciaal Bier”
naar keuze inclusief snacks
voor de prijs van € 3,50

Een flesje
Sjilvends Buusjwater
cadeau bij besteding
van minimaal
€ 10,- p.p.

3 Restaurant De Lier
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Telefonische informatie tijdens kantooruren

VI

Envelopje trekken, altijd
prijs! Van een kop koffie tot
stuk vlaai, soep of korting
op nog meer lekkers

Voordeel
Coupons!

Overzichtskaart

Een 5 sterren
wandelroute

een uitstekende menukaart.

4 BovenWater

Food & Drinks
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T. 045 - 525 2286

Schinveldse
Bossen

Aan de Voeëgelsjtang 1,
Schinveld, T. 045 - 564 0505

Colofon
© VVV Zuid-Limburg, 2016 / 1e druk.

Coördinatie & algemene tekst:

Niets uit deze uitgave mag worden

Gemeente Onderbanken,

verveelvoudigd en /of openbaar

VVV Zuid-Limburg

gemaakt door middel van druk,

Fotografie: Rodney Swelsen,

fotokopie, scan of op welke andere

Remo Jacobs

wijze ook, zonder voorafgaande

Vormgeving: Het Vormlab, Heerlen

schriftelijk toestemming van VVV

Druk: Kontinu, Sittard
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Startpunt van de route
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Dit restaurant is letterlijk
boven het water gerealiseerd.
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De markante rode toren is

Schinveldse Bossen
& Lammendam Schans

EG

van verre zichtbaar en is van
binnenuit te beklimmen

Zuid-Limburg.

Nonke Buusjke
& Historische
Landbouw

Schinveldse Es

Over de route
Lengte
route circa

8,5 km

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

• Vlakke route met weinig hoogteverschil
• Honden aan de lijn zijn toegestaan
• Blijf op gepaste afstand van de
Schotse Hooglanders!

Het Nonke Buusjke wordt

met een magnifiek uitzicht

gerund door vrijwilligers

over de visvijvers en de

en is alleen op zondag in

natuurlijke omgeving.

de periode 1 april – 1 nov.

Het zonnige terras biedt

geopend. De specialiteit

eveneens uitzicht over de

van het huis is de

visvijvers.

ouderwetse vlaai die op
authentieke manier in de
schansenoven is gebakken.

www.schinveldsebossen.nl

De Schinveldse Bossen zijn een
nog onontdekte groene parel
tussen Schinveld en de Duitse
Selfkant. Het natuurgebied ligt
in de meest noordoostelijke punt
van Zuid-Limburg en omvat
het grootste aaneengesloten
bosgebied van het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg.
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Zweefvliegveld ELZC

Rechts van u ligt een groot open grasveld. Dit is de start-

plaatselijke schutterij het koningsvogelschieten werd

en landingsbaan van de zweefvliegtuigen van de Eerste

georganiseerd, komt u bij een veldkruis, geflankeerd

Limburgse Zweefvlieg Club. Deze vereniging werd op-

door twee statige lindebomen. Deze veldkruisen zijn

gericht in 1934 en voerde de eerste vluchten uit vanaf

kenmerkend voor het Limburgse landschap en herinneren

de Heksenberg (thans gemeente Heerlen). In 1973 is de

aan de diepe verbondenheid van de gelovige bevolking

huidige locatie met hangar en restaurant gerealiseerd en

met de kerk. Vóór u opent zich een authentiek agrarisch

wordt er vanaf dit terrein gevlogen in de periode 1 april tot

cultuurlandschap: de Schinveldse Es. Nadat u dwars door

1 november, uiteraard indien de weersomstandigheden

Stichting Nonke Buusjke
museumdorp

de Es gelopen bent komt u aan de bosrand met kruiden-

het toelaten.

Heringsweg 5a, Schinveld

Zie de websites voor
openingstijden

Restaurant de Lier
Leiffenderhofweg 3,
Schinveld
045 - 527 2132
www.restaurantdelier.nl

rijke graslanden die begraasd worden door een zeldzaam

045 - 525 2286

oud runderras, de Heidekoe.

IJscoland
Kloosterlaan 8,
Schinveld
www.ijscoland.nl

www.nonkebuusjke.nl
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Schinveldse Bossen
& Lammendam Schans

Nonke Buusjke
& Historische Landbouw

Museumdorp Nonke Buusjke is gesticht door Thei Berkers

dekken kunt u de 5-sterren lopen.

(1924-2001). Deze plek laat ons ervaren hoe het moet zijn

Deze route is goed bewegwijzerd

Rechts van u ziet u een houten brug liggen over een oud

middels paaltjes met daarop de

grachtenstelsel. Deze grachten zijn in het natte jaargetijde

duidelijk herkenbare vijf gouden

gevuld met water en de brug vormt dan de enige toegang

sterren. Op de overzichtskaart ziet

tot deze zogenaamde Lammendam-schans. In de Middel-

gebouwen uit die tijd is dit historische kleinood uniek

u dat de route tegen de wijzers

eeuwen stond hier de Leiffaertshof welke in de as is

in Nederland.

van de klok gaat, linksom dus.

gelegd en waarbij de dochter des huizes het leven heeft

geweest om rond 1900 in deze omgeving te wonen en te
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werken. Met een gerestaureerde vakwerkboerderij, een
authentiek bakhuis, stroopstokerij en diverse andere

gelaten. De legende wil dat ze tijdens de schemering

De akkers rondom het Nonke Buusjke worden bewerkt

De 5-sterrenroute refereert aan de 5 sterren die het

nog steeds langs de bosrand spookt in een wit gewaad:

door de Stichting Historische Landbouw. Deze stichting

Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn toebedeeld.

La Madame Blanche, verbasterd tot “De Witter Juffer van

bewerkt de landerijen op authentieke manier, dus zonder

Maar deze sterren staan óók symbool voor de 5 highlights

de Lammendam”.

tractors maar met paardenkrachten. Laat u meenemen

die u op deze route tegenkomt: de Schinveldse Es,

de Schinveldse Bossen met de Lammendam-Schans,
het Nonke Buusjke met de Historische Landbouw,
het Zweefvliegveld en het Dal van de Roode Beek.

Voordeel
Coupons!

Via de Voeëgelsjtang, waar in vroeger tijd door de

2
Om dit uitgestrekte gebied te ont-
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Schinveldse Es

terug in de tijd…
Vanaf hier gaat het steeds dieper het bos in. De 5-sterren-

5

Dal van de Roode Beek

geasfalteerde pad verlaat en sterk linksaf buigt, ligt vóór

Op diverse plekken grazen Schotse Hooglanders om

U kunt de route starten op drie punten in de route met

u De Heringshof die in 1779 gebouwd is op fundamenten

open plekken binnen dit bosgebied te behouden die de

voldoende parkeergelegenheid. Tevens passeert u op

die stammen uit 1350. U bent inmiddels in de meest

biodiversiteit ten goede komen. Deze runderen hebben

uw route een aantal horecagelegenheden waar u kunt

noordoostelijke punt van Zuid-Limburg aangekomen,

een vriendelijk karakter maar blijft u toch op gepaste

pauzeren en genieten van lokale specialiteiten.

in het buurtschap De Hering.

3

afstand om ze niet op te jagen of in het nauw te drijven!

Kem 27,

Schinveld
06 - 20 325 179
www.biejdetant.nl

Roode Beek. Deze heuvel is opgeworpen met de grond
die tijdens werkzaamheden aan de Roode Beek is vrij
gekomen. Boven op dit panoramisch uitkijkpunt is een
kunstwerk gerealiseerd: het Bovenmeer.

Schinveld
045 - 525 3971
www.eetcafedekem.nl

Cafe de Mert

Brasserie Scoop

Beekstraat 40,

Wilhelminaplein 15,

Schinveld

Schinveld

06 - 49 894 131

045 - 526 8989

demertschinveld.nl

www.brasserie-scoop.nl

Brunssummerheide en vervolgt zijn weg via het dorpshart

’t Pletzke

Schinvelder Hoeve

van Schinveld naar Etzenrade en Jabeek. De klei van deze

Wilhelminaplein 10b,

Brunssummerstraat 65,

beek was een zeer geschikte grondstof om aardewerk van

Schinveld

Schinveld

Even verderop wandelt u langs de meanderende Roode
Beek. Deze belangrijke waterloop ontspringt op de

gevonden uit de middeleeuwse pottebakkerstijd en als

langs een voormalige kleigroeve. Waar de route het

Eetcafé De Kem

Bouwbergstraat 126,

Voor u verrijst een kunstmatige heuvel in het Dal van de

te maken. Er is in de omgeving dan ook veel aardewerk

route voert u onder andere over de Ruscherbeek en

Biej de Tant i Sjilvend

045 - 525 2374

045 - 511 4183

www.hetpletzke.com

www.schinvelderhoeve.nl

Feestzaal Meetpoint

BovenWater Food&Drinks

Beekstraat 7, Schinveld,

Aan de Voeëgelsjtang 1,

blijvende herinnering aan dit verleden is een schaalmodel van een Middeleeuwse pottebakkersoven
gereconstrueerd.

045 - 526 8002
Facebook:
Feestzaal Meetpoint

Schinveld
045 - 564 0505
www.boven-water.eu

