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Nieuwe wijnroutes voor wijnregio Zuid-Limburg 
Gemeente Eijsden-Margraten en Voerendaal omarmen wijncultuur. 
 

In navolging van de ontwikkeling van de Route des Vins Wahlwiller-Eys vorig jaar, zijn er in de 

afgelopen week drie nieuwe bewegwijzerde wijnroutes gelanceerd: Wijngaarden wandeling 

Noorbeek, Route des Vins Ubachsberg en Route des Vins Winthagen. Met deze educatieve routes 

kan de bezoeker nu nog uitgebreider kennis maken met de Zuid-Limburgse wijn. Visit Zuid-Limburg 

wil Zuid-Limburg als wijnregio op de kaart zetten bij zowel de gast als de eigen inwoner en hiermee 

het kwalitatief hoogwaardig toerisme bevorderen.    

 

Wijngaarden wandeling Noorbeek 

Noorbeek ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tot een heus wijndorp met een zevental 

wijngaarden. Noorbeek beschikt zelfs over een distilleerderij die van de druivenschillen uit 

verschillende wijngaarden distillaten produceert. Tijdens de 8 kilometer lange Wijngaarden 

wandeling passeert men alle zeven wijngaarden, vergezichten en vele wijnweetjes. 

Informatieborden bij de wijngaarden Wijndomein Heerenhuys der Pley, Wijndomein 

Mergelsberg en Les Dames et du Vin – laten de bezoeker kennis maken met hun bedrijf, terroir, 

druivenrassen, wijnsoorten en het wijnproces. De bewegwijzerde route is ontwikkeld in 

samenwerking met Gemeente Eijsden-Margraten en Vereniging voor Wijnbouw in Noorbeek. 

 

“In onze Cittaslow gemeente Eijsden-Margraten is ‘bewegen’ heel belangrijk voor onze 

gezondheid. Vandaar dat wij er naar streven om in elke woonkern een ‘ommetje’ te hebben. De 

ontwikkeling van de wijnbouw in Noorbeek, vroeg om een wijnwandeling. Daarom kunnen wij nu 

met trots de Wijngaarden wandeling in Noorbeek presenteren” aldus Gerry Jacobs, wethouder 

Gemeente Eijsden-Margraten.  

 

Route des Vins Land van Kalk 

In samenwerking met Gemeente Voerendaal en Land van Kalk zijn tijdens het Zomerfestival 

Voerendaal twee wijnroutes in de gemeente gelanceerd. Zo stelt wethouder Peter Thomas: “Het 

land van Kalk kun je letterlijk en figuurlijk proeven. Met deze nieuwe wijnroutes bieden we onze 

gasten én inwoners de ideale mogelijkheid om dit prachtige deel van het Zuid-Limburgse landschap 

te ontdekken. Velen kennen het gebied al, want goede wijn behoeft geen krans, maar nog meer 

mensen bieden wij de kans om de proef op de som te nemen!” 

 

Rondom Ubachsberg is de Zuid-Limburgse wijn van Wijngoed Fromberg, Wijngaard St. Martinus 

locatie Langeberg en Domaine Salamander te ontdekken middels een 12 kilometer lange 

wijnroute. De wijnroute legt verbinding met de Route des Vins Wahlwiller-Eys, die een jaar eerder is 

ontwikkeld. Op de route is Wijngaard St. Martinus (locatie Langeberg) tot en met 4 oktober ook het 

decor van Wijnrestaurant op het land, een pop-up restaurant waar regionale wijnen en 

streekproducten op de kaart staan.  

 

http://www.visitzuidlimburg.nl/wijngaardenwandeling
http://www.visitzuidlimburg.nl/wijngaardenwandeling
http://www.visitzuidlimburg.nl/routedesvins-ubachsberg
http://www.visitzuidlimburg.nl/routedesvins-winthagen


Rondom Winthagen kunnen belangstellenden kennis maken met Landgoed Overst, Wijngaard 

Kunrader Vallei en Wijngaard St. Martinus locatie Kalkberg tijdens een 8 kilometer lange 

wandelroute. Via de Karstraat zijn beide routes te combineren. Daarnaast bevinden zich in de 

gemeente nog meer wijngaarden: Wijngaard Kruisboom en Villa de Proosdij (Klimmen) en Domein 

de Vrakelberg (Voerendaal). 

 

Wijnregio Zuid-Limburg 

Met steeds meer wijngaarden die uit de grond 'schieten', wijnboeren die internationaal 

prijswinnende wijnen leveren én een Beschermde Oorsprong Benaming boekt Zuid-Limburg steeds 

meer succes als wijnregio. De combinatie van de rijke bodems, de vele hellingen én het ambacht 

van de wijnbouwer maken de regio uniek ten opzichte van andere regio’s in Nederland.  

 

“Wij zien samen met meerdere gemeenten mogelijkheden in de ontwikkeling van onze wijncultuur 

en zijn blij met deze routes. Helemaal omdat dit thema sterk verbonden is met het DNA van onze 

regio. Zuid-Limburg als wijnregio is uniek in Nederland en vraagt om zichtbaarheid. Hiermee trekken 

wij nieuwe Bourgondiërs naar Zuid-Limburg waarvoor ons gebied veel te bieden heeft”, aldus Anya 

Niewierra, directeur Visit Zuid-Limburg. 

 

Alle wijnroutes en meer informatie over Wijnregio Zuid-Limburg is te vinden op: 

www.wijnregiozuidlimburg.nl en www.visitzuidlimburg.nl/wijnroutes. 
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Voor meer informatie: partners.visitzuidlimburg.nl/wijnregio  

 

Beeldmateriaal: https://we.tl/t-ssibQJxL9z   

  

Nadere informatie en vragen: 

Babette Vanom – Project Coördinator Marketing: 06-131196089 

 

http://www.wijnregiozuidlimburg.nl/
http://www.visitzuidlimburg.nl/wijnroutes
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