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Wijngoed Fromberg Domaine SalamanderWijngaard St. Martinus  
→ locatie Langeberg

Op deze zachte glooiingen 
van de Fromberg zijn sinds 
1991 de eerste druivenstokken 
aangeplant, heden telt deze 
wijngaard ongeveer 15.000 
stokken.

Terroir
De bodem van de wijngaard 
bestaat uit mineraalrijke kalk-
steen, die ervoor zorgt dat de 
stokken hard moeten werken 
om hun mineralen en voedings-
stoffen te transporteren, waar-
door deze sterk en krachtig 
wordt en smaakvolle druiven 
produceert.

Landschap en klimaat
De wijngaard ligt geheel op het 
zuiden met een hellingsper-

centage van ongeveer 20%. De 
druiven genieten de hele dag 
volop van de zonnestralen en 
bouwen zodoende voldoende 
suikers op. 

Druif- en wijnsoorten
Aangeplante rassen zijn: Auxer-
rois, Bacchus, Müller Thurgau, 
Reichensteiner, Riesling, Solaris 
en Pinot Noir en deze eindigen 
in de flessen als stille en mous-
serende wijnen.

Wijnproces
Het hele wijnproces is in eigen 
hand. De druiven worden 
handmatig geoogst. Constante 
goede kwaliteit wordt hierdoor 
gewaarborgd. 

In 2007 worden de eerste 
stokken geplaatst. In 2013 is 
een nieuw perceel beplant. De 
naam Salamander is gekozen
omdat hier vroeger veel 
salamanders voorkwamen in 
waterpoelen in de buurt.

Terroir
De druiven van het domein
staan op een plateau in 
Eyserheide tussen de kalkrijke 
graslanden en bossen op 190 
meter boven zeeniveau. 

Landschap en klimaat
Vanwege deze gunstige ligging
kunnen de druiven goed opdro-
gen na regen en is ook de kans
op schade door voorjaarsvorst
een heel stuk kleiner.

Druif- en wijnsoorten
Pinot Noir, Pinot Gris, Riesling,
Chardonnay en Auxerrois. Naast
de klassieke wijnen maakt 
Domaine Salamander ook een
mousserende wijn van de 
Riesling druif en twee Cuvée’s, 
waarbij de Pinot Noir en de
Chardonnay druif gemengd
wordt.

Wijnproces
De witte druiven worden eerst
ontsteeld en gekneusd en ver-
volgens 1 tot 2 dagen vergist. 
De rode druiven vergisten 
ongeveer 3 weken met de 
schillen.

Wijngaard St. Martinus, locatie 
Langeberg is aangeplant in 
1999. Op ongeveer 9 hectare 
staan 36.000 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 van de 
Langeberg en is gelegen in 

het gehucht Fromberg van de 
gemeente Voerendaal.

Druif- en wijnsoorten
Aangeplante rassen zijn Auxer-
rois, Chardonnay, Riesling, 
Dornfelder, Pinot Noir, Caber-
net Cortis en Rondo.

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.

Wijngoed Fromberg

Tel. 045-5754461 

Meer informatie over rond-

leidingen en actuele openings-

tijden van de winkel en het 

borrelterras kijk op

www.fromberg.nl

John Cox

Tel. 06-12628952

Rondleidingen en arrange-

menten op aanvraag.

www.domaine-salamander.nl

Stan Beurskens

Tel. 043-4552027

Rondleidingen, proeverijen en

arrangementen voor groepen

op aanvraag op locatie Vijlen.

www.wijngaardmartinus.nl

Tips op en langs de route

Domein de Vrakelberg
Wist je dat er op deze route nog
een wijngaard verscholen ligt? 
Domein de Vrakelberg heeft 
2.500 stokken aangeplant op 
de zuidflank van de Vrakelberg 
en produceert sprankelende 
wijnen voor relatiegeschenken. 
www.vrakelberger.nl

Een rijk Romeins 
verleden
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. 
Via Belgica laat je kennismaken
met een Zuid-Limburg dat je
nog niet kent. Treed in de 
voetsporen van de Romeinen 

en ontdek het uitgebreide 
Romeinse erfgoed op 
viabelgica.nl 

Proeven!
Tijdens de wandeling passeer 
je genoeg horecazaken zoals
Herberg de Bernardushoeve 
waar je een glaasje kunt nutti-
gen en geniet van een prachtig 
panorama uitzicht. Ook leuk: 
koop een fles wijn van eigen 
bodem, neem een dekentje 
mee en geniet van een heerlijke 
picknick. 

Ubachsberg
Route des Vins door het  
Land van Kalk ⟶ 12 km



Route des Vins Ubachsberg  
door het Land van Kalk Meer  

wijnwandelen?

Visit Zuid- 
Limburg shops

Wijnregio Zuid-Limburg 

Ontdek de Zuid-Limburgse 
wijn rondom Ubachsberg met
deze adembenemende wijn-
route van ongeveer 12 kilome-
ter. Onderweg passeer je 3 
wijngaarden met verbluffende 
uitzichten en vele wijnweetjes. 
Met informatieborden bij de 
wijngaarden laten Wijngoed 
Fromberg, Wijngaard St. Mar-
tinus locatie Langeberg en 
Domaine Salamander je kennis 
maken 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 acti-
viteiten 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-Ubachsberg

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
Ubachsberg

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 Klimmen, Ransdaal en 
Winthagen maak je kennis met 
Landgoed Overst, Wijngaard 
St. Martinus locatie Kalkberg, 
Wijngaard Kunrader Vallei, 
Wijngaard Kruisboom en 
Villa de Proosdij. 

Ontdek Route des Vins Wint-
hagen: een adembenemende 
wijnroute van ongeveer 8 
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: Herberg de Bernardushoeve, 
Mingersborg 20–22, Voerendaal

Andere Route des 
Vins wandelen? 

Check: visitzuidlimburg.nl/
routesdesvins
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