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U vindt hier informatie over o.a. Limburg, Maastricht, Eiffel, Arcen en Thorn

Algemene informatie
Limburg is één van de mooiste provincies van Nederland. Een bezoek aan
deze provincie geeft je al snel een vakantiegevoel. De Bourgondische
gezelligheid van de Limburgers en het heuvelachtige landschap zijn bijna onNederland. Limburg is gelegen in het uiterste zuiden van Nederland en heeft
als hoofdstad het gezellige Maastricht. De provincie wordt doorkruist door de
rivier de Maas. Het klimaat is er vaak net een beetje aangenamer dan in de
rest van Nederland. Door de zuidelijke ligging is het één van de warmste en
droogste plaatsen van Nederland, met recht dus het zonnige zuiden. Door
zijn ligging in het uiterste Zuiden wordt Limburg omsloten door Duitsland aan
de oostelijke kant en België aan de westelijke kant. Vanuit Limburg kan men
dus ook snel een bezoekje aan deze landen brengen. Op het drielandenpunt
komen zelfs al deze landen bij elkaar. Vanuit de uitkijktoren kijkt men op
Nederland, België en Duitsland.
Limburgs is al bewoond sinds de vroege geschiedenis. De Romeinen
bewoonen al de stad Maastricht en gebruikten deze plek aan de Maas om de
omliggende gebieden te veroveren. In de middeleeuwen was het gebied
Limburg onderverdeeld in verschillende graafschappen en hertogdommen
behorende bij Brabant, Luik, Gelre of Keulen. Hoewel deze adellijke heten
allemaal onderaan waren in het Heilige Roomse Rijk vochten ze graag en
veel om het strategische Limburg en werden vele oorlogen dan ook hier
uitgevochten. Zo bleef tot aan de Franse overheersing het huidige Limburg
een verdeeld gebied overheert door vele machthebbers. Pas na de Franse
tijd ontstond de huidige provincie die we nu Limburg noemen. Op het
congres van Wenen werd bepaald dat de oostelijke grens van Limburg op
een kanonschot afstand zou liggen gemeten vanaf de Maas. In 1830 sloot
tijdens de Belgische revolutue Limburg zich aan bij de Belgen. Dit leidde
uiteindelijk tot een splitsing van Limburg. Het oostelijke deel bleef deel
uitmaken van Nederland, het westen bleef behoren bij België.
Lange tijd dreef de economie van Limburg vooral op het winnen van
steenkool. Deze steenkool werd gebruikt in de fabrieken in het nabijgelegen
e
Ruhrgebied in Duitsland. Halverwege de 20 eeuw werd het gebruik van
steenkool echter steeds minder belangrijk en werd uiteindelijk de sluiting van
de mijnen aangekondigd. Dit zorgde in de jaren 70 en 80 voor grote
economische problemen in Limburg. De laatste jaren richt de provincie zich
steeds meer op de transportsector en vormt het een belangrijke schakel
tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen met het Ruhrgebied.
Ook de toeristische industrie is steeds meer in opkomst. Limburg is dan ook
een zeer leuke provincie om te bezoeken. Men krijgt door de heuvels al snel
een vakantiegevoel terwijl men toch alle gemakken heeft van het op vakantie
gaan in eigen land. Limburg heeft de toerist ook meer dan genoeg te bieden:
het prachtige platteland met kleine rivierdalen, glooiende heuvels, mooie
bossen en lieflijke dorpjes. Het is er prima fietsen en wandelen.
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Weer en klimaat
Limburg is de meest zuidelijk gelegen provincie van Nederland. Dit
heeft een positieve invloed op het klimaat in Limburg. Net als de rest
van Nederland heeft ook Limburg ondanks zijn inlandse ligging een
warm maritiem klimaat dat onder invloed staat van de warme
Golfstroom. De gemiddelde temperaturen liggen hier ook net iets hoger
dan in de meeste plaatsen in Nederland. Limburg heeft echter ook iets
meer dagen met neerslag per jaar. De gemiddelde temperatuur in de
zomermaanden ligt net iets boven de 20 graden, al kunnen de nachten
aan de koele kant zijn.
Thorn
Het witte stadje Thorn is één van de meest toeristische plaatsen in
Nederland. De historische kern van Thorn heeft vele monumenten,
deze zijn allemaal in het wit gekalkt. Thorn herbergt een schat aan
cultuurhistorie, ruim acht eeuwen lang was Thorn de hoofdstad van een
miniatuurvorstendom. Thorn heeft zijn sfeer weten te behouden en veel
van zijn historische schoonheid is bewaard gebleven.
De geschiedenis van Thorn
De geschiedenis van Thorn begint in de late 10e eeuw. Door de
eeuwen heen ontwikkelde Thorn zich tot een klein vorstendom met zijn
eigen rechtspraak en munteenheid. Toen in 1794 de Fransen
arriveerden vluchtte de aristocratie. De Fransen hieven belasting
gebaseerd op de grootte van de ramen. De arme bevolking woonde
veelal in grote huizen die eerst van de rijken waren geweest, maar kon
die belasting niet betalen. Daarom metselden ze vele ramen dicht en
probeerden hun armoede te verbergen door hun huizen wit te
schilderen. Het resultaat is werkelijk verbluffend!
Enkele bezienswaardigheden:
Historisch Centrum
Het oude centrum van Thorn is de toeristische trekpleister. Hier dwaalt
u voort door de vervlogen eeuwen, tussen fris witte huizen. De
bewoners van dit prachtige stadje zijn jaarlijkse druk in de weer om de
huizen in haar onberispelijke witte staat te behouden. De monumentale
huizen staan door het hele centrum. De gevels van de huizen zien er
ook prachtig uit.
Abdijkerk Thorn
De Abdijkerk van Thorn dateert oorspronkelijk uit het laatste kwart van
de tiende eeuw. De kerk maakte tot ca. 1800 onderdeel uit van een
imposant abdijcomplex. Het gotische bouwwerk is thans een top 100monument in Nederland. In het abdijmuseum wordt de plaatselijke
geschiedenis uitgebeeld aan de hand van portretten, schilderijen,
kerkzilver en kwartierstaten.
Gemeentemuseum Het land van Thorn
Het gemeentemuseum is een monumentaal pand. Het heeft een
maquette van de historische kern van Thorn, een afspiegeling van het
witte stadje met een schaal van 1:100. Hier bevindt zich verder nog een
collectie muziekinstrumenten en archeologische vondsten.
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Geitenblok
In het hart van Thorn staat een beeldje van een geitenbok. Het verwijst
naar de geschiedenis van de twee harmonieën van Thorn.
Oorspronkelijk was het een gezelschap, maar na onenigheid in 1863
splitsten ze zich op in Harmonie Sint-Michael (de Geiten) en de
Koninklijke Harmonie (de Bokken).

Maastricht
Maastricht is één van de gezelligste steden van Nederland. Een
veelzijdige stad waar geschiedenis, cultuur, mode en Bourgondische
gezelligheid samenkomen. Omdat Maastricht in het zuidelijkste puntje
ligt doet de stad ook wel een heel klein beetje internationaal aan.
Hoewel je weet dat je in Nederland bent krijg je toch, mede ook door de
zachte tongval van de Maastrichtenaren, een beetje een vakantiegevoel.
Maastricht is één van de oudste steden van Nederland, reeds al
bewoond door de Romeinen, en staat dus bol van de geschiedenis.
Prachtige kerken, kleine straatjes en de Sint Servaasbrug brengen deze
historie dichtbij. Maar Maastricht gaat ook zeker met zijn tijd mee. Het
kent moderne straatkunst en enkele prachtige staaltjes van
hedendaagse architectuur. Het moderne Bonnefantenmuseum en de
nabijgelegen wijk horen hier zeker bij. Bourgondisch is Maastricht ook
absoluut. Men kan hier altijd terecht voor een hapje en een drankje, met
carnaval vloeit het bier rijkelijk en de stad is gezegend met maar liefst vijf
Michelin sterren restaurants.
Enkele bezienswaardigheden:
Sint-Servaasbasiliek
Deze imposante basiliek is gebouwd op het graf van Sint Servaas, de
eerste bisschop van Maastricht. Sinds 1985 heeft de kerk de naam
basiliek verkregen van paus Johannes Paulus II. De laatste
verbouwingen en restauraties hebben plaats gevonden rond 1980. De
binnenkant is even indrukwekkend als de buitenkant doet vermoeden.
De prachtige ramen met daarin de bisschoppen van Maastricht verwerkt,
zijn fenomenaal. De orgels en hoeveelheid aan klokken maken deze
basiliek zeer bijzonder. Soms worden er op speciale dagen met de hand
geluiden liedjes ten gehore gebracht door het speciale
klokkenluidersgilde.
Stadhuis
De Nederlandse architect en kunstschilder Pieter Post heeft het
charmante stadhuis aan de Markt ontworpen. Zelfs de locatie aan de
Markt is door hem gekozen als beste adres. Het Mauritshuis in den
Haag en het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam staan ook op
zijn naam. Door het moeten afbreken van het Belfort en delen van de
stadsmuur, is de Markt van Maastricht als vierkant plein ontstaan.
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Helpoort
Deze poot uit 1229 is de oudste stadspoort van Nederland. Na het
verkrijgen van stadsrechten, voelde Maastricht zich genoodzaakt om
zich als stad te moeten beschermen. Dit werd gedaan door middel van
een stadsmuur en bijbehorende poorten. Eén daarvan is de Helpoort. De
poort en zijn gebouw hebben eerst dienst gedaan als kruithuis en later
als woonhuis en atelier van Jef Schipper. Tegenwoordig is het een
onderdeel van de Stichting Maastricht Vestingstad en zijn er diverse
exposities te bewonderen.
Vrijthof
Aan dit prachtige plein van Maastricht staat de grote St. Servaasbasiliek.
Vele heiligen en helpers van deze voormalige kerk en de nabij gelegen
parochiekerk St. Jan woonden vroeger in de vele huizen gelegen om dit
plein. Tegenwoordig is dit plein het bruisende hart van de stad en
worden er regelmatig evenementen georganiseerd zoals het carnaval en
Magisch Maastricht met zijn beroemde kerstmarkt. De vele
horecagelegenheden zorgen tevens voor veel gezelligheid. De
beroemde Maastrichter André Rieu gebruikt het Vrijthof regelmatig voor
het geven van een openluchtconcert.
Fort Sint Pieter en Sint Pietersberg
Dit fort op de Sint Pietersberg dateert uit 1701. Vroeger diende het fort
als bescherming van de stad. De strategische ligging en het goede
uitzicht hielpen hier zeker goed aan mee. Tegenwoordig is het
opengesteld voor publiek en kun je meer te weten komen over de
geschiedenis van de stad en zijn fort. Verschillende rondleiding door het
fort en de ondergelegen mergelgrotten geven je antwoorden op
verschillende vragen uit de geschiedenis. De mergelgrotten zijn een
labyrint van gangen waar ooit Napoleon doorheen is gelopen.
Bisschopsmolen
Midden in het centrum van de bruisende stad Maastricht vind je de
Bisschopsmolen. In deze oude en nog steeds draaiende watermolen
worden op ambachtelijke wijze broden gebakken. Er worden
verschillende rondleidingen gegeven waarbij je uitleg krijgt over de
molen en hoe je zonder toevoegingen van E-nummers een heerlijk vers
broodje of lekkere vlaai bakt.
’t Bassin
Op ongeveer 500 meter van de Markt ligt oude binnenhaven van de stad
Maastricht welke bekend staat om zijn gezellige horeca gelegenheden.
Ongeveer zeventig boten kunnen dagelijks aanmeren in de gezellige
haven. Tevens is er een expositieruimte en atelier te vinden van de
bekende kunstenaar en documentaire maker Robert-Jan van Melle.
Dinghuis
In het centrum van de stad op de kruising Muntstraat, Jodenstraat, Grote
Straat en de Kleine Straat staat dit statige gebouw uit de 15e eeuw. De
prachtige gevel met klok en daarboven een torentje heeft vooral
juridische functies gehuisvest. In de kelders van dit pand waren cellen
voor gevangenen te vinden. Daarna is het aangepast als theater en weer
later als studentenhuis. Tegenwoordig vind je er de locale VVV.
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Valkenburg
Valkenburg ligt in het zuiden van Limburg in de gemeente Valkenburg
e
aan de Geul. Valkenburg is een oude stad en al in de 11 eeuw werd
deze naam genoemd. Tegenwoordig is Valkenburg één van de grootste
toeristische bestemmingen binnen Limburg. De stad heeft voor ieder wat
wils: gezellige terrassen, prachtige fietsroutes, een kuuroord, grotten, een
casino etc. Door het heuvelachtige landschap is de stad al lang populair
als toeristische bestemming.
Enkele bezienswaardigheden:
Fluweelengrot
Deze mergelgrot is ontstaan door de bouw van het Kasteel van
Valkenburg en andere bouwwerken in Valkenburg. In totaal bestaat de
Fluweelengrot uit ongeveer vijf kilometer aan gangen en tunnels. Een
klein deel hiervan is dagelijks te bezoeken. In de grotten zijn meerdere
kunstwerken te vinden van bekende en onbekende kunstenaars die hier
grot wandschilderingen maakten op de muren van de grot. Er is hier
tevens een rijkversierde kerk te vinden. In deze Kapel hield de
Valkenburgse bevolking tijdens de Franse onderdrukking hun
kerkdiensten. Vanuit het Kasteel van Valkenburg lopen en meerdere
geheime gangen naar de Fluweelengrot.
De Grotestraat
Deze straat in het oude centrum van Valkenburg vormt het centrum van
het uitgaansleven van de stad. De kroegen en restaurants wisselen hier
elkaar af en de hele straat staat vol met gezellige terrassen. Op warme
zomerdagen is het hier vaak moeilijk om een plekje op één van de
overvolle terrassen te kunnen veroveren. Eenmaal een stoel en een tafel
veroverd kun je hier genieten van het spektakel wat er hier voorbijtrekt.
Mensen van allerlei pluimage lopen langs en zorgen voor een schitterend
schouwspel terwijl u geniet van een lekker Limburgs biertje.

Kasteel Valkenburg
Deze ruïne van één van de weinige hoogteburchten van Nederland torent
nog steeds boven Valkenburg uit. De eerste delen van dit kasteel werden
al in de elfde eeuw gebouwd en werden in de jaren daarna meerdere
keren verbouwd en herbouwd. Tijdens de tachtig jarige oorlog werd het
kasteel definitief vernield door Willem III van Oranje. Hierna is het kasteel
nooit meer herbouwd, enkele delen van het kasteel zijn zelfs gebruikt om
delen van Valkenburg te herbouwen. Het kasteel is tegenwoordig in bezit
van de Stichting Kasteel van Valkenburg. Deze stichting waakt over het
voortbestaan van het kasteel. Het kasteel in het gehele jaar te bezoeken.
Wilhelminatoren
De Wilhelminatoren is een uitzichttoren gebouwd op Heunsberg naast het
Kasteel van Valkenburg en de Fluweelengrot. Vanuit valkenburg is de
toren te bereiken door middel van een kabelbaan of via een voetpad. Via
het naburige Sibbe kan men hier ook met de auto komen. Op de top van
de Wilhelminatoren bevinden zich twee tokkelbanen van elk meer dan
300 meter lang. Bij de uitkijktoren zit ook een café-restaurant.
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Eifel
De Eifel is een middelgebergte dat voor het grootste gedeelte in Duitsland
ligt, een klein deel ligt in België. De Eifel ligt vlak bij de Nederlandse grens.
Het ligt in het oostelijke gedeelte van de Ardennen, in de deelstaten NoordRijnland-Westfalen en Rijnland-Palts.
Het noordelijkste gedeelte van de Eifel bestaat uit de Noordeifel en de
Ahrgebergte, ten zuiden bevindt zich de Hohe Eifel (of Hocheifel), waarvan
de Hohe Acht (747 m) het hoogste punt is. Dit is ook het hoogste punt van
het hele Eifelgebied. In het Zuidoosten ligt de Vulkaaneifel. In het westen,
tegen de Belgische grens ligt de Schneifel. De Sudeifel in het het zuiden is
minder hoog.
Het gebied is in het tertiair geologisch gevormd door vulkanische activiteit. Bij
de vele explosies van vulkanische gassen zijn er in de kraters veel “maren”,
oftewel kratermeren ontstaan, de ‘blauwe ogen’ van de Eifel. Ondergronds is
er nog vulkanische activiteit, maar er is al meer dan 10.000 jaar geen
uitbarsting geweest. Het gebied stijgt elk jaar wel met gemiddeld 1 à 2
millimeter.
De ongerepte natuur is schitterend en wordt gekarakteriseerd door glooiende
heuvels en diepe dalen met voornamelijk bossen en weiden. Hier en daar zijn
ook ongerepte watergebieden behouden gebleven die als levensruimte
dienen voor amfibieën. In de afgelegen streken leven zeer zeldzame planten
en dieren.
Er zijn veel wandelpaden in het gebied te vinden, die worden onderhouden
door de Eifelverein, een vereniging van vrijwilligers. De paden zijn duidelijk
gemarkeerd en goed begaanbaar. De maren en in het bijzonder het grootste
kratermeer, het Laacher meer zijn populair als watersportparadijzen. In de
winter is de Eifel een geliefd wintersportgebied.
Het Ahrdal is dankzij het mediterrane klimaat een geschikt wijngebied voor
rode wijn. Hier groeit de Ahrburgunder, een van de edelste Duitse rode
wijnsoorten. De Romeinen kenden al de kwaliteit van het Ahrdal als
wijnbouwgebied. Tot de schoonheden van deze streek behoort ook de
“Eifeler Seenplatte” met het grootste stuwmeersysteem van Europa.
Voor liefhebbers van cultuur is er in de Eifel veel te beleven. Er zijn diverse
musea in het gebied te vinden, het Eifelvulkaan museum en het
Maarmuseum brengen het ontstaan van dit vulkanische gebied tot leven.
Bekende toeristische stadjes zijn Monschau, Altenahr en Bad Münstereifel. In
het hele gebied vind je sporen te vinden van eerdere bewoners, zoals de
Kelten en de Romeinen. Bijzonder zijn de kostbare mozaïeken in de
Romeinse villa bij Otrang. Er zijn veel fraaie dorpjes, mooie burchten,
kastelen, kloosters, rotsen, meren, watervallen en meer dan 500
mineraalbronnen.
Het bronwater uit de Eifel is wereldberoemd, net als de kuuroorden, Bad
Münstereifel is het bekendst, met vijf geneeskrachtige bronnen. Bij Bad
Bertrich komt zout bronwater van 32 graden uit de grond borrelen. En Bad
Neuenahr-Ahrweiler is bekend om zijn thermen van 36 graden en de
vulkanische grond, Fango. Fango gemengd met warm bronwater is goed
voor een heerlijk modderbad.
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Kasteeltuin Arcen
Het huidige Kasteel Arcen stamt uit de zeventiende eeuw en is gebouwd in
opdracht van de Hertog van Gelre. Het werd gebouwd op de restanten van
het kasteel Het Nije Huis dat in het verleden verwoest werd. Oorspronkelijk
stond er op een iets noordelijker gelegen locatie het eerste kasteel 'Het Huys
t' Arssen' uit 1275. Bij het kasteel bevinden zich rond een ruime kasteelhof
nog het Koetshuis, de Oranjerie en een poortgebouw met diverse ruimtes. Op
het kasteeleiland ligt een rododendrontuin. Het kasteel fungeert tegenwoordig
vooral als expositieruimte, trouwlocatie en feestzaal.
Het park
De kasteeltuinen bestrijken, binnen het totale landgoed, een oppervlakte van
circa 32 hectare. De grond en opstallen zijn eigendom van Stichting het
Limburgs Landschap. Het terrein is verdeeld in thematische onderdelen,
gerelateerd aan tuinen, natuur en cultuur.
Casa Verde
De naam Casa Verde betekent het ‘Groene Huis’. De Casa Verde heeft een
mediterraan en tropisch klimaat. De drie klimaatzones zorgen voor een grote
diversiteit aan planten en bloemen. Het eerste gedeelte is ingericht als
tropische zone. De tropische planten hebben veelal grote decoratieve
bladeren. Zo staan er bananenbomen, paradijsvogelbloemen, palmen en
bijzondere boomvarens.
Het tweede gedeelte is een mediterrane zone. Hier groeien bomen en
struiken uit het Middellandse Zeegebied zoals de mastiekboom,
vleugeltjesbloem,rozemarijn, olijfbomen en aardbeibomen. De meest
opvallende boom is de eeuwenoude vijg.
De derde zone is de aride zone. Hier groeien planten uit de drogere gebieden
van de wereld, zoals hoge Yucca’s, cactussen en vetplanten.
Aan de boulevard in de Casa Verde is een Koivijver gesitueerd.
Lommerrijk
Lommerrijk betekent letterlijk ´schaduwrijk´. In de schaduw van diverse
boomsoorten groeien in deze tuin vele vaste planten, onder
andere longkruid, astilbe, eendagslelies en bolgewassen. Ook stromen er
verschillende beekjes en watervallen.
Rosarium
Achter het kasteel liggen tien verschillende rozentuinen met meer dan 10.000
rozen in 500 verschillende soorten. Er staan onder andere klimrozen, leirozen
en liaanrozen. De rozentuinen omringen barokke vijverpartijen, die gevoed
worden door een waterval.
Watertuin
In 2005 is door landschapsarchitect Niek Roozen een landschaps- en
beeldentuin ontworpen, met waterpartijen en kunstobjecten. De tuin lijkt het
meest op een park, met uitgebreide vijvers en bijbehorende waterplanten en
met grasbegroeide glooiingen. Hier bevinden zich onder andere de kornoelje,
de pijnboom en de mammoetboom.
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Wereldtuin
Dit is een verzameling van verschillende tuinsoorten over de hele wereld. In
de wereldtuinen worden de verschillende opvattingen van tuinaanleg in
andere werelddelen tentoongesteld. Zo is er onder andere een Italiaanse
tuin, een bordertuin, een Oosterse tuin, een bamboeraie en de Acertuin.
Dieren
Naast verschillende planten in de verschillende tuinen bevinden zich hier
ook verscheidene diersoorten, verspreid over de verschillende tuinen.
Enkele van deze dieren: zwarte zwaan, valkparkiet, helmparelhoen,
ooievaar, koi en belugasteur.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie.
Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze
graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar
info@bakreizen.nl.
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