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Voor mountainbikers heeft Zuid-Lim-
burg 18 mountainbikeroutes, in totaal 
400 kilometer aan singletracks, karren-
sporen, bospaden en stenige afdalingen. 
Bij wielrenners zijn de pittige klimmetjes 
over asfalt geliefd, evenals de terrassen 
langs de weg. Ook leuk: de Bokken-Rol-
len fietsroute, een culinaire fietstocht 
met een knipoog naar de roversbende op 
bokken, de bokkerijders, die ooit deze 
streek onveilig maakten. De start is in 
Schinnen.
i www.xxxxxxxxxxxx

De rinse appelstroop van Canisius staat 
bij menigeen op tafel. Deze ambachte-
lijke friszoete stroop wordt gemaakt in 
Schinnen. Het is mogelijk om bij het 
bedrijf een rondleiding te krijgen, op 
afspraak, groepen vanaf 15 personen. 
Onderdeel zijn een museumbezoek en 
een film over de productie. Uiteraard is 
er ko!e, thee, fris en een koekje. Drie 
soorten stroop krijg je mee naar huis. De 
kosten zijn " 7,50 per persoon.
i www.xxxxxxxxxxxx

Schinnen is aangesloten bij het wandel-
netwerk en er wordt hard gewerkt aan 
uitbreiding. Terecht: in het heuvelland-
schap rondom het dorp stikt het van de 
leuke paadjes met steeds weer een ander 
uitzicht op het glooiende Zuid-Limburg. 
Maar er is natuurlijk meer dan dat. Pak 
eens de auto naar de grensstreek, naar 
dorpjes als Vaals, Slenaken of Noorbeek. 
De holle paden zijn schilderachtig. Wan-
delschoenen aan en lopen maar.
i www.xxxxxxxxxxxx

Nee, niet zo’n Italiaanse auto. Alfa is het 
befaamde biermerk uit Schinnen. 
Gemaakt van het zuiverste bronwater en 
natuurzuiver gebrouwen. Een bezoek 
aan deze brouwerij is een belevenis. Sinds 
1870 wordt hier gerstenat gemaakt. Tij-
dens een rondleiding maak je kennis met 
de historie van het brouwproces, hoe dit 
nu in zijn werk gaat zie je in de huisbio-
scoop van Alfa. En daar moet op gedron-
ken worden. Proost.
i www.xxxxxxxxxxxx

Slenter eens door de straten van Valken-
burg. Het mergelstadje ligt verstopt tussen 
de heuvels, een kasteelruïne is het hoogte-
punt. Ín de heuvels liggen uitgebreide 
grottenstelsels waar je onder leiding van 
een gids kunt a#oelen op een zomerse 
dag. De mysterieuze ondergrondse spe-
lonken vertellen ook over de het zware 
werk in de mijnbouw, waar vroeger steen-
kool werd gewonnen. Pak ook even het 
drielandenpunt mee, dat ongeveer een 
miljoen bezoekers trekt per jaar. 
i www.xxxxxxxxxxxx

Sittard heeft een leuk centrum met een 
aantal terrasjes op het plein. Wat niet 
iedereen weet en ziet, zijn de geheime 
tuinen, zoals ze in volksmond worden 
genoemd. Deze openbaar toegankelijke 
tuinen zijn bijna verloren en vergeten 
pareltjes. Langs de stadswal is het groen 
en ook de oude kloostertuin is een 
bezoek waard. Een rondleiding is zo 
geregeld. Bij de VVV is een brochure ver-
krijgbaar.
i www.xxxxxxxxxxxx

Kamperen op camping De Botkoel voelt als vakantie in Frankrijk. 
In je luie stoel kijk je uit over een schitterend dal. Kijk, daar ligt 
Schinnen. De kerktoren is duidelijk te zien vanaf de heuvel. Ook 
de Vaalserberg is te zien. Zuid-Limburg ligt hier aan je voeten.  
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Al bij aankomst word je als gast in de 
watten gelegd. Een fles zelfgemaakte 
appelsap is het welkomstdrankje, het uit-
zicht op de kerktoren van Schinnen in 
het dal geldt als blikvanger. Het is de 
trots van campingeigenaren Saskia en 
John Marissen en de ouders van Saskia. 
Iedere kampeerder kan op camping De 
Botkoel genieten van zijn eigen uitzicht. 
Tot Aken bij helder weer en ook het drie-
landenpunt bij Vaals is te zien. De cara-
vans, campers en tenten staan altijd zó, 
dat iedereen privacy heeft.

De camping wordt gerund naast de 
boomgaard die elk jaar weer voor bloe-
sem en fruit zorgt. “Sinds 2004 hebben 
we deze camping. We begonnen met 15 
plaatsen en het sloeg meteen aan. Tij-
dens Hemelvaart en Pinksteren zijn het 
vooral gezinnen met kinderen, buiten 
het seizoen komen de ouderen. We geven 
iedereen persoonlijke aandacht. Er is tijd 
voor een babbeltje, voor de gasten voelt 
het hier als thuiskomen. Zo onderschei-
den we ons”, vertelt Saskia. De naam van 
de camping is voor de inwoners van Puth 
logisch. De naam slaat op de voormalige 
groeve die hier ooit was. Bot is dialect 
voor zand en grind. Koel betekent kuil.

Camping De Botkoel

CAMPING

CAMPING DE BOTKOEL
adres Kerkpad 2, 6155 KJ Puth
t (046) 443 23 74
gps 50 56 58992  -  5 52 43778
open vanaf 15 maart tot 1 no-
vember
terrein er zijn 25 toeristische 
plekken op de grasvelden, die 
voor een deel als terrassen zijn 
aangelegd.
i www.botkoel.nl

AFSTAND
Utrecht – Puth 171 kilometer

Info

Wanneer je in de  
nazomer een stukje gaat 

lopen of fietsen vanaf 
camping De Botkoel, dan 

staat er een mandje 
appels en peren klaar. 

Als appeltje voor de dorst 
onderweg.

Eén Limburg, vijf regio’s
Zuid-Limburg is in vijf streken verdeeld. De 
Grensmaasvallei is de meest noordelijke, 
dit is het meest smalle stukje Nederland. 
Sittard is de bekende stad in deze streek. 
Parkstad Limburg hee! de stad Heerlen, 
met een Romeins verleden én de fraaie 
Brunssumerheide waar je uren kunt dwa-
len. De regio Maastricht hee! een historie 
van 20 eeuwen en staat natuurlijk bekend 
als de bourgondische streek. De regio Val-
kenburg aan de Geul is al meer dan een 
eeuw bekend bij de toerist. Het Heuvelland 
is de meest zuidelijke streek met lieflijke 
dorpjes waarvan de kerktoren tussen de 
glooiingen uitsteekt. De kans om op een 
dwaaltocht oog in oog te komen met een 
kudde schapen, is hier groot.

streamer

Het schone sanitairgebouw is onlangs 
flink aangepakt. Buiten is een speeltuin 
voor de kinderen en een jeu-de-boules-
baan voor een gezellig avondje. Er zijn 
regelmatig activiteiten voor de gasten. 
Van zoete broodjes bakken boven het 
kampvuur tot een kraampje met bijvoor-
beeld sieraden, en natuurlijk de wekelijks 
georganiseerde wandeling, die altijd veel 
kampeerders onder hun luifel vandaan 
trekt. Plannen hebben de campingeige-
naren genoeg. “Mogelijk komen er nog 
en paar huisjes bij. Ook zal de boom-
gaard meer biologisch gaan worden, en 
we denken aan hoogstamfruitbomen op 
de camping zelf. Zo krijg je de charme 
van de boerderij op de camping.”
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