
Grote fietstassenroute
naar biologische adresjes
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Zuid-Limburg is veelzijdig met zijn heuvels en zijn 
mergellandschap. Al die heuvels leveren mooie ver-
gezichten op, maar het betekent ook dat je eerst 
bergop moet stoempen voordat je bergaf kunt suizen, 
en dat wegdromen op de fiets er niet bij is. Tijdens deze 
route komt alles voorbij: holle wegen, een stukje onver-
hard, weidse plateaus, windstille beschutte valleitjes en 
vakwerkhuizen. De twee biologische boerderijwinkels 
hebben alles in voorraad voor een dagtocht met zijn 
tweeën, maar ook voor een weeshuis vol hongerige kin-
deren. In mijn fietstassen zaten vlierbessenlimonade, 
speltcake met appeltjes, Gulpener bier en pruimenvlaai. 
Daar had ik geen spijt van, ondanks de fikse klims.

Naar Kasteelhoeve Puth  
en Hoeve Corisberg.

Kasteelhoeve Puth is een sympathiek zelfbedieningswinkeltje 
dat geen uitgebreid assortiment verkoopt, maar wel super-
speltmeel van de eigen akkers, Gulpener bier gebrouwen met 
de brouwgerst van de kasteelhoeve, en BioZisch. Wat dat is? 
Vlierbloesemlimonade met druivensap, pittig gemaakt met ci-
troensap en zónder suiker. Proberen! Ook de potjes Limburgse 
appelstroop en appel-perenstroop moeten zonder meer in de 
fietstas, want producent Mart Vandewall is in 2010 niet voor 
niets vanwege die stroop uitgeroepen tot Limburgse en Neder-
landse Held van de Smaak.
Bij Hoeve Corisberg kunnen de fietstassen verder tot de nok 
worden gevuld, want deze zorgboerderij heeft een biologische 
supermarkt. Hier kun je prima terecht voor de dagelijkse 
boodschappen, maar ook voor het Marokkaanse kruidenmeng-
sel ras-el-hanout of een zakje berbere (Ethiopische kruiden). 
Voor het op de hoeve gebakken brood, de speltcake met ap-
peltjes en de kruisbessenvlaai geldt op = op en dus kun je die 
spullen maar beter tijdig bestellen.

Praktische informatie
Start-/eindpunt en parkeren: Natuurtransferium Poort 
Mergelland, Kruinweg 5, 6369 TZ Simpelveld. 

Naar de route: Het transferium ligt aan de route.

Toeristische info: • Natuurtransferium Poort Mergelland, 
Kruinweg 5, Simpelveld, T: (045) 544 63 23. Info, horeca 
dichtbij, fietsverhuur en oplaadpunt e-bikes.

Knooppuntennetwerk: Waar een bordje ontbreekt: RD.

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 20, Limburg midden & 
zuid, Maasplassen & Geuldal.

Biologische adressen: • Biologisch Akkerbouwbedrijf Kas-
teelhoeve Puth, Steinweg 2, 6367 GM Voerendaal, T: (045) 
575 19 31; kasteelhoeveputh.nl en degroenelekkerbek.nl. 
Zelfbedienings-boerderijwinkel open: ma-za 9-19 uur.

• Boerderijwinkel Hoeve Corisberg, Corisbergweg 1, 6416 HJ 
Heerlen, T: (045) 541 55 06; deseizoenen.org/corisberg/ 
winkel. Boerderijwinkel open: di en do 14-16 uur; vr 10-12.30 
en 14-16 uur; za 10-15 uur.

Horeca, niet-biologisch: Er is voldoende maar niet overdre-
ven veel horeca onderweg.  

• Aanrader bij knp 53: Kasteel TerWorm, Terworm 5, Heerlen, 
T: (045) 400 11 11; terworm.nl. Koffie met taart op stand in 
de kasteeltuin. Restaurant open: dagelijks v.a. 11 uur.

Overnachten, niet-biologisch: • Natuurkampeerterrein 
Hoeve Krekelberg, Altaarstraat 120, Schinnen, T: (046) 443 
83 13; hoevekrekelberg.nl. Zeer ruime plekken, prima sani-
tair. Voor wie langer van de Limburgse heuvels wil genieten.
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Fietsroute 25. Zuid-Limburg, tussen HeerLen en simpeLveLd
 34 of 43 km  2.30 of 3.30 uur  Bos, weiland, heuvels

Zuid-Limburg Legenda

Bos, weiland, 
heuvels

34 of 43 km

2.30 of 3.30 uur

knp      =  fietsknooppunt
LA       =  linksaf
RA       =  rechtsaf
RD       =  rechtdoor
ri         =  richting
P25347 = ANWB-paddestoel 25347
Y         =  richtingbord

Simpelveld.

Kasteel TerWorm.
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Kasteelhoeve Puth
Er wandelt en fietst heel wat voorbij het zelfbedie-
ningswinkeltje van Kasteelhoeve Puth: groepen, 
eenlingen, gezinnen met kinderen en hele school-
klassen. Toch zijn het voornamelijk vaste klanten 
die spelt, aardappelen, pompoenen, bier en perenappelstroop 
komen kopen. ‘Ik verbouw al sinds 1997 spelt’, zegt Norbert 
Huijts, ‘eerst gangbaar, maar sinds 2003 biologisch. Ik kan 
mezelf met recht een speltspecialist noemen. Vanwege de 
spelthype krijg ik regelmatig nieuwe klanten die via internet 
op zoek zijn naar biologische spelt. Mensen eten tegenwoor-
dig liefst zo min mogelijk tarwe. Kijk, hier ligt een speltrecept 
klaar voor de klanten. Het is het lekkerste om de hele korrel 
te koken. Zelf eet ik afwisselend aardappelen en spelt.’
Spelt valt niet zo snel ten prooi aan ziektes, want dit graan 
heeft een goede weerstand. ‘Vorig jaar was moeizaam, toen 
lag de spelt bijna helemaal plat. Het was een donker, koud 
en nat voorjaar’, legt Norbert uit. ‘Graan wordt sterk van de 
afwisseling van zon en regen. Met veel regen schiet het de 

grond uit, maar als er vervolgens niet voldoende 
zonlicht en warmte is, krijg je slappe stengels en 
die vallen om.’ Norbert verbouwt steeds meer spelt 
en brouwgerst en minder groenten. ‘Granen telen 

is minder intensief dan groenten. Tot 2011 was ik de enige 
biologische akkerbouwer in Zuid-Limburg. Jammer, want deze 
streek is er bij uitstek geschikt voor en het is hard nodig om 
de natuur te behouden. Zuid-Limburg is heel bijzonder, on-
Nederlands eigenlijk. We hebben zo veel interessante natuur: 
de heuvels met hun hellingbossen, het kalklandschap. Die 
moeten behouden blijven. Het biologische Gulpener bier wordt 
van mijn gerst en die van twee andere telers gebrouwen. Er 
zijn drie verschillende smaken. Hier in de winkel verkoop ik 
weinig bier. Geen idee waarom, want het smaakt prima. Neem 
maar een flesje mee, dan kun je het zelf proberen.’

Kasteelhoeve  
Puth

Hoeve Corisberg
Op zorgboerderij Hoeve Corisberg is 
plek voor mensen met een verstande-

lijke beperking. ‘Alle zorgmedewerkers hier heb-
ben een dubbelfunctie’, zegt Hannie Bindels, ‘we 
begeleiden zorgcliënten en we hebben ons eigen 
werkgebied; in mijn geval is dat de boerderijwinkel.  
Het is wel handig als mensen weten dat onze zorgcliënten 
ook in de winkel meehelpen en dat je als klant dus soms een 
beetje geduld moet hebben.’
Bakker Rick Janssen komt de winkel in en stalt speltbrood, 
speltcake met appeltjes en bosbessenvlaai uit. Ook hij is 
zorgmedewerker en tevens een héle goede bakker. ‘Spelt 
is tegenwoordig zo populair, maar het is moeilijk leverbaar, 
zeker biologische spelt’, zegt hij. ‘Het duurt meestal wel even 
voordat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Ik raad 
mensen altijd aan om brood en vlaaien tijdig te bestellen, 
want die zijn snel uitverkocht.’
Dat beaamt ook Hannie. ‘Het aanbod van eigen boerderij 
is te klein voor het aantal winkelklanten, dus vullen we ons 
assortiment aan met producten van andere boeren. Het is in 
Limburg bar en boos wat het aantal biologische boeren be-
treft, daarom werken we ook samen met Duitse boeren uit de 

Euregio rond Aken. Zelf telen we onder andere bessen, 
frambozen en aardbeien, maar we hebben eveneens 
hoogstamfruitbomen met appels, peren, pruimen en 
kersen. Van de Arbodienst mogen we de boom niet in. 
Logisch. Maar we zijn heel inventief als het gaat om 

oogsten zonder een ladder te gebruiken’, lacht Hannie. ‘We 
hebben één hectare groenten en de veestapel bestaat onder 
andere uit koeien, konijnen, kippen en eenden. We moeten 
geld verdienen om de boerderij draaiende te houden.’
Het originele assortiment zal daar zeker bij helpen. Het mees-
te komt inderdaad uit de regio zoals de frische Schlagsahne 
en het Gulpener bier, maar dat geldt niet voor de intrigerende 
fairtrade Rum Tree Olive Oil uit Palestina. De berbere en de 
ras-el-hanout daarentegen worden gewoon geproduceerd door 
Het Blauwe Huis in het Drentse Ruinerwold.
‘Het leukste van Corisberg vind ik de combi tussen deze 
groene oase midden in het stedelijke gebied van Heerlen en 
de investering in duurzaamheid. Plus natuurlijk het werken 
met onze zorgcliënten’, zegt Hannie. ‘Er ligt nog één pruimen-
vlaai. Gemaakt van onze eigen pruimen. Je wilde toch een 
bijzondere vlaai kopen?’

open

Hoeve  
Corisberg

Norbert Huijts van Kas-
teelhoeve Puth.

Spelt, van 
graan tot 
korrel.
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Het landschap
Het voordeel van starten bij Simpelveld 
is dat de steilste heuvels aan het eind 
zitten. Maar helemaal vlak is het ner-
gens. De dag wordt gevuld met pittige, 
maar korte klims, stukjes bos, weilan-
den, intieme holle wegen en dorpen als 
Simpelveld en Voerendaal. Van de grote 
stad Heerlen heb je weinig last, want 
de route slingert grotendeels door de 
beboste buitenwijken.
Bij de parkeerplaats – die met een 
mondvol Natuurtransferium Poort 

Mergelland heet – zijn een infopunt, 
fietsverhuur en een e-bike oplaadpunt. 
Lekker handig. Even verderop is het 
goed pauzeren op de banken van het 
piepkleine station Simpelveld waar 
sporadisch een toeristische stoomtrein 
voorbij puft. Wat volgt zijn golvende 
plateaus, afgewisseld met een paar 
klims en lekkere afdalingen. Bij Kas-
teelhoeve Puth en het ernaast gelegen 
golfterrein fluiten de vogels de longen 
uit hun lijfjes en bij kasteel TerWorm 

kun je op stand koffie drinken op het 
aantrekkelijke terras. Hoeve Corisberg 
ligt aan de rand van Heerlen, halver-
wege een heuvel. Naar een licht verzet 
schakelen kan geen kwaad als de hoeve 
in zicht komt, want de weg is nét iets 
steiler dan gedacht.

Aantekeningen

De onverharde afdaling vlak na knooppunt 51.

Kasteel Puth.

De binnenplaats van Hoeve Corisberg.
De graanakkers van Nor-bert bij Kasteel Puth.
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