
visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg

Landgoed Overst

Wijngaard Kunrader ValleiWijngaard St. Martinus  
→ locatie Kalkberg

Sinds 2003 staan er, na drie 
uitbreidingen, ongeveer 11.500 
druivenstokken op 3 hectare. 
Hier wordt wijn gemaakt van 
Oer Limburgse bodem, met
de smaak van mergel en de tijd 
van weleer.

Terroir
Dit grondgebied is een droog-
dal in het plateau van Ubachs-
berg. De ondergrond bestaat 
met name uit Voerendaals löss 
en Kunradersteen.

Landschap en klimaat
De wijngaard is gelegen tussen 
Winthagen en Voerendaal aan
de Winthagerweg, in het voor 
Zuid-Limburg zo kenmerkende 
panoramalandschap. De gun-
stige ligging, de mineraal- en 
kalkrijke bodem en de jaren-
lange ervaring leiden tot de 
productie van topwijnen.

Druif- en wijnsoorten
Vier soorten witte druiven: 
Riesling, Pinot Gris, Auxerrois 
en Müller-Thurgau, en drie soor-
ten rode druiven sinds 2003: 
Dornfelder, Regent en Pinot 
Noir. In 2010 is er ook een acht-
ste druivensoort aangeplant: 
de Cabernet Sauvignon. 

Wijnproces
De aangeplante rassen worden 
voor een gedeelte met de hand
 geplukt. Daarna worden de 
druiven geperst en in roest-
vrijstalen vaten opgeslagen. 
De rode wijn rijpt verder af in 
barrique vaten van 6 tot 26 
maanden voor de Cabernet
Sauvignon. 

De zonovergoten hellingen 
van wijngaard Kunrader Vallei 
met haar kalkrijke bodem 
garanderen een fris fruitige 
Limburgse wijn. De wijngaard 
is in 2009 aangelegd en telt 
ongeveer 3.000 stokken.

Terroir
De Kunradersteen is een rijke 
voedingsbodem voor deze 
wijngaard waardoor de wijn 
van bijzondere kwaliteit is van-
wege de kalkrijke lössgrond.
Het lijkt op het mergelkrijt-
gesteente, maar is veel harder 
omdat het veel compacter is 
en geen klei bevat.

Landschap en klimaat
Op deze kalkgraslanden 
groeien zeldzame planten, 
zoals kalkwalstro en orchidee-
en. Er leven dieren als de das, 
de steenmarter en zeldzame 
amfibieën en insecten.

Druif- en wijnsoorten
Aangeplante rassen zijn: Solaris 
en Johanniter (witte wijn), 
Cabernet Cortis (rode druif 
voor rosé wijn). Tevens wordt 
van de Johanniter druif een 
mousserende wijn gemaakt.

Wijnproces
De druiven worden eerst ont-
steeld en geperst. Daarna gaat 
het sap in roestvrijstalen vaten, 
waarin het 3 weken gaat gisten. 

Wijngaard St. Martinus, locatie 
Kalkberg is aangeplant in 2009. 
Op ongeveer 1,5 hectare staan 
6.000 stokken klassieke en 
resistente rassen.

Terroir
Op de kalkgraslanden rondom 
de wijngaard vind je bijzondere 
kalkflora en –fauna. Het micro-
klimaat, de waterhuishouding 
en de juiste bodemsamen-
stelling zorgen ervoor dat de 
druiven goed groeien.

Landschap en klimaat
De wijngaard bevindt zich op 
de zuidelijke helling in het dorp 
Ransdaal, gemeente Voeren-
daal.

Druif- en wijnsoorten
Aangeplante rassen zijn Solaris, 
Johanniter, Muscaris, Souvignon 
Gris, Cabernet Cortis.

Wijnproces
Het hele wijnproces is in han-
den van Wijngaard St. Martinus. 
De druiven worden met de 
hand geplukt, waarna ze naar 
Vijlen getransporteerd worden.
Hier ligt het proces van wijn 
maken in handen van oenoloog 
Stan Beurskens en zijn team.

Ruud Verstegen

06-13 807 877

wijn@overst.nl

www.overst.nl

Familie Stassen

i.s.m. Maurice en Nicole Wimmers.

wijngaardkunradervallei@gmail.com

Rondleidingen, proeverijen en 

arrangementen zijn voor groepen 

op aanvraag te organiseren.

Facebook: @wijngaard-sunset-hills

en @wijngaardkunradervallei

Stan Beurskens

Tel. 043-4552027

Rondleidingen, proeverijen en

arrangementen voor groepen

op aanvraag op locatie Vijlen.

www.wijngaardmartinus.nl

Een bijzonder verleden 

Via Belgica
Dat de grond in Zuid-Limburg 
uitermate geschikt is voor 
goede wijn, dat ontdekten de 
Romeinen al zo’n tweeduizend 
jaar geleden. Zij plantten hier 
hun eerste wijnstokken. 
Treed in de voetsporen van 
de Romeinen en ontdek het uit-
gebreide Romeinse erfgoed 
op viabelgica.nl 

Villa de Proosdij
Op het landgoed van Villa de 
Proosdij in Klimmen is in 2015 
de eerste wijngaard hersteld en 
wordt er sinds 2018 weer ge-
oogst. De schenkingsakte van 
koningin-weduwe Gerberga 
van Frankrijk in het jaar 986 na 
Chr. is waarschijnlijk de oudste 
vermelding van het landgoed 
en dus ook van wijnbouw in 
Nederland. Ontdek het op 
villadeproosdij.nl

Wijngaard Kruisboom 
Toen in 2009 het terrein tegen 
de heuvel van Klimmen klaar-
gemaakt werd voor beplanting, 
kwam er een hele bijzondere 
vondst naar boven: een be-
devaart medaillon, afkomstig 
uit Scherpenheuvel in België. 
Een mooie herinnering die de 
familie Maessen-Meurs én 
de wijngaard tot op heden 
koesteren. Lees er alles over 
op kruisboom.nl  

Kunradersteengroeve 
Van 1902 tot 1970 is de oor-
spronkelijke groeve met kalk-
branderij in gebruik geweest, 
maar deze werd gesloten 
door de aanleg van de A79 
en de toen grote vraag naar 
baksteen. Tegenwoordig is er 
weer vraag naar Kunradersteen 
vanwege restauratiewerkzaam-
heden. Sinds enkele jaren is 
deze dan ook weer geopend 
voor bewerking.
kunradersteengroeve.nl

Winthagen
Route des Vins door het  
Land van Kalk ⟶ 8 km



Route des Vins Winthagen  
door het Land van Kalk

Meer  
wijnwandelen?

Visit Zuid- 
Limburg shops

Wijnregio Zuid-Limburg 

Ontdek de Zuid-Limburgse 
wijn rondom Winthagen met 
deze adembenemende wijn-
route van ongeveer 8 kilome-
ter. Onderweg passeer je 3 
wijngaarden met verbluffende 
uitzichten en vele wijnweetjes. 
Met informatieborden bij de 
wijngaarden laten Landgoed 
Overst, Wijngaard St. Martinus 
locatie Kalkberg en Wijngaard
Kunrader Vallei je kennis ma-
ken met hun bedrijf, terroir, 
druivenrassen, wijnsoorten en 
het wijnproces. 

Volg het druifsysmbool langs 
de weg en laat je onderdom-
pelen in de wereld van wijn en 
Kunradersteen, gewoon in de 
gemeente Voerendaal.

Wat is het 
Land van Kalk?
Land van Kalk is het plateau 
van Kunradersteen dat loopt 
van Aken via Bocholtz tot 
Voerendaal en het buitenge-
bied van Heerlen. Wist je dat 
de Kunradersteen een rijke 
voedingsbodem is voor wijn-
gaarden en fruitbomen? 
De kalksteen zelf is een duur-
zaam en natuurlijk bouwpro-
duct dat al door de Romeinen 
werd toegepast en nu nog 
overal in het gebied terug te 
vinden is in traditionele én 
moderne gebouwen. Verken 
het Land van Kalk en kijk op 
landvankalk.com voor fiets- 
en wandelroutes, andere activi-
teiten en eet- of slaaptips.

Wist je dat Limburg 
dé wijnprovincie van 
Nederland is? 

Maar liefst 32 procent van de
Nederlandse wijndruiven wordt 
op deze rijke kalkbodem ge-
teeld. Dit - samen met de vele 
hellingen én het ambacht van 
de wijnbouwer - proef je terug 
in de wijnen van Zuid-Limburg. 
Niet voor niets heeft wijn uit 
het Mergelland en uit Vijlen een 
beschermde status gekregen.

Tradities en activiteiten

Aan veel van deze wijngaarden 
kun je een bezoek brengen. 
Ontdek bijzondere verhalen tij-
dens een rondleiding en proef 
de passie van de wijngaarde-
nier tijdens een wijnproeverij. 

Val vervolgens heerlijk in slaap 
op een prachtig wijndomein. 
Ook leuk om mee te maken: de 
druivenpluk. Help vrijwillig een 
handje mee met het binnen-
halen van de oogst tijdens de 
plukdagen in oktober.

De wijngaarden 
in Zuid-Limburg
Lees er alles over op 
wijnregiozuidlimburg.nl

Bekijk de route ook online op 

visitzuidlimburg.nl/

routedesvins-winthagen

In de Visit Zuid-Limburg shops 
kun je altijd terecht voor iets 
lekkers! Streekproducten, 
waaronder Limburgse wijnen, 
vind je hier. Bezoek de Visit 
Zuid-Limburg shop in Gulpen, 
Valkenburg, Heerlen, Sittard of 
Vaals, laat deze folder zien en 
ontvang € 1,- korting op een 
fles van eigen bodem. Lekker 
voor thuis of leuk om iemand 
cadeau te doen!

Route 
des Vins
Winthagen

Volg ons
Deel jouw mooiste wijnmoment 

met #visitzuidlimburg en volg 

ons op Facebook en Instagram 

via @visitzuidlimburg

In de gemeente Voerendaal en 
het Land van Kalk valt er nog 
meer wijn te ontdekken. 
Rondom Ubachsberg en de 
Eyserheide maak je kennis 
met Wijngoed Fromberg, 
Wijngaard St. Martinus locatie 
Langeberg, Domaine Salaman-
der en Domein de Vrakelberg.  

Tijdens de wandeling kom  je 
langs genoeg horecazaken 
waar je een glaasje kunt nutti-
gen. Dat heb je wel verdiend!

Ontdek ook Route des Vins 
Ubachsberg: een adembene-
mende wijnroute van ongeveer 
12 kilometer met verbluffende 
uitzichten en vele wijnweetjes. 
Via de Karstraat kun je beide 
wijnroutes combineren. Je 
raakt hier niet uitgewandeld!

Colofon
Deze brochure is samengesteld 

door Visit Zuid-Limburg en 

gemeente Voerendaal. 

© Visit Zuid-Limburg 2020

Voor toeristische informatie over 

Zuid-Limburg en  Voerendaal kun 

je contact opnemen met 

Visit Zuid-Limburg:

0900 – 555 9798 (€1,- p.g.)

info@visitzuidlimburg.nl

visitzuidlimburg.nl
toerismevoerendaal.nl

Een reis langs onze 
Zuid-Limburgse wijn

Startpunt: Kunradersteengroeve, 
Bergseweg, Voerendaal

Andere Route des 
Vins wandelen? 

Check: visitzuidlimburg.nl/
routesdesvins
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