De 8 mooiste dorpen van zuid
Limburg
De 8 mooiste dorpen van zuid
Limburg

Zuid Limburg is heel anders dan de rest van Nederland. Het
kenmerkt zich door de heuvelachtige landschappen, wijngaarden
en bourgondische levensstijl. Dit gebied is ook zeer in trek
bij Nederlandse en buitenlandse toeristen. Ze bewonderen graag
het mooie landschap en de mooiste dorpen van Limburg. Dit
gebied leent zich uitstekend voor een mooie wandeling of
fantastische rondrit met de auto. Zodra je rond rijdt met de
auto ga dan vooral bij één van de mooie dorpen, zoals Vaals

(bekend van het 3 landen punt), Elsloo en Thorn langs. In zuid
Limburg heb je nog veel meer mooie dorpen, hierdoor hebben wij
8 mooiste dorpen van Limburg bezocht. In dit blog lees welke 8
wij de mooiste dorpen van zuid Limburg vinden.
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De 8 mooiste dorpen van zuid Limburg

1. Vaals, het drie landen punt
Vaals is één van de meest bijzondere en mooiste dorpen in zuid
Limburg. Je kan heerlijk rondlopen en genieten van smalle
straatjes en oude huisjes. Tevens is dit hét dorp waar je het
drie landen punt kan vinden. Hier komen de grenzen van de drie
landen; Nederland, België en Duitsland samen op één punt. Zo
kun ook nog snel in drie landen op vakantie, handig! Ook is
dit punt met 323 meter het hoogste van Nederland. En met een
zo’n hoogte zijn uitkijktorens natuurlijk een uitkomst om de
omgeving van hogerop te kunnen zien. Hiervoor kun je de Koning
Boudewijntoren (50meter hoog) of de Wilhelminatoren (35meter
hoog) bezoeken. Via deze torens kun je kilometers ver kijken
over het prachtige heuvellandschap en de mooie dorpen van zuid
Limburg.

2. Epen
Vlakbij het drie landen punt in Vaals ligt het gezellige dorp
Epen. Dit dorp ligt op een prachtige locatie tussen
natuurgebieden en heuvellandschappen. In dit dorp zijn tal van
leuke restaurants te vinden en is dus ook super te combineren
met een wandel of fietstocht in de omgeving. Veel van deze
routes zijn al voor jou uitgestippeld en te vinden op
visitzuidlimburg.

3. Gulpen
Een toeristische klassieker, Gulpen is een must om te bezoeken
tijdens een bezoek aan de mooiste dorpen in Zuid-Limburg.
Naast een gezellig centrum met meerdere restaurants is er in
Gulpen nog meer te ontdekken. Zo brouwt het dorpen zijn eigen
bier, Gulpener. Je kunt ook de Gulpener brouwerij bezoeken,
voor een leuke rondleiding of om het bier te proeven. Kijk
hiervoor wel van tevoren op de website of er plek is en doe
meteen een reservering!

De Gulpener brouwerij
Tevens heb je achter de Gulpener brouwerij parkeerplaats Prins
Willem Alexanderplein waar je gratis kan parkeren in Gulpen.
Vanaf de parkeerplaats ben je binnen 5 minuten in het centrum
van Gulpen.

Bij Gulpen tref je ook de Gulpenerberg aan. Waar je na de
beklimming kan genieten van een prachtig panorama uitzicht.
Dit panorama uitzicht is pas echt compleet met wat te drinken
op een terrasje met uitzicht op Gulpen. Dit kan bij Restaurant
‘De Gulperberg’.

Een mooi uitzicht vanaf de Gulpenerberg

4. Mheer
Mheer is een gezellig dorp die je niet mag missen. In het
midden van dit idyllische dorp vind je het mooiste kasteel van
zuid Limburg, Kasteel Mheer. Alhoewel dit kasteel in
privébezit is, mag je wel de toegangsbrug oversteken om
vervolgens te genieten van het prachtige binnenplein. Het is
een van de kleinste dorpen in zuid Limburg, dus goed te
combineren met andere dorpen zoals Vaals en Gulpen. Deze drie
mooie dorpen in zuid Limburg liggen dicht bij elkaar, dus de
perfecte gelegenheid voor een leuke fiets of wandelroute.

5.

Thorn

of
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dorp

of

stadje van Limburg
Thorn is volgens ons één van de mooiste dorpen in ZuidLimburg, wordt ook wel het witte stadje genoemd. Dit vanwege,
je raad het al, de witgeschilderde huisjes die het stadje zo
kenmerkend maken. Thorn was in het verleden 800 jaar lang een
eigen mini staat. Hier hadden ze een eigen rechtspraak was en
er was zelfs een eigen munt. Hier kwam een einde aan toen de
Franse het stadje binnen vielen en overnamen. Zij handhaafde
belasting aan de hand van de hoeveelheid ramen die een huis
had. Velen metselde daarom hun ramen dicht en om deze
“litteken” te verstoppen werden de huisjes wit geschilderd. Op
foto’s ziet het er al supergezellig uit. Maar het is nog
mooier om dit zelf te ervaren!

Het gezellige straatbeeld van Thorn

6. Elsloo
Ongeveer 32 kilometer ten zuiden van Thorn en naast Geleen
ligt Elsloo. Dit is een gezellig dorpje dat ligt aan de Maas
en het Julianakanaal en is tevens het oudste boerendorp van
Nederland. Volgends de meest recente vondsten wel 5000 jaar
oud!

Het oude deel van Elsloo
Vooral in het oude en tevens mooiste deel van het dorp Elsloo
is het echt alsof je terug de tijd in gaat. Dit doordat de
oude stijl van de huizen met bijvoorbeeld houten luikjes voor

de ramen en klinkerwegen bewaard zijn gebleven. Om meer over
dit dorp te weten te komen moet je zeker een bezoek doen aan
het streekmuseum, een echte aanrader.
Wist je dat: Rond het jaar 1150 bouwden de heren van Elsloo
een Burcht. Echter werd deze in het jaar 1459 zwaar beschadigd
door een grote overstroming. De mensen wisten dat het water
onverwoestbaar was en verhuisde daarom verder landinwaarts.
Als het water in de maas laag staat zijn de overblijfselen van
deze bruncht nog net te zien!

7. Stevensweert
Stevensweert wordt omschreven als één van de mooiste dorpen in
Zuid-Limburg. Je vindt hier ouderwetse kinderkop straatjes en
gezellig ogende huisjes.

De gezellige huisjes van Stevensweert
Deze mooie vestingplaats vormt samen met Ohé en Laak het

“Eiland in de Maas” een eiland dat door de vroegere armen van
de maas wordt gevormd. Mocht je interesse hebben naar de
geschiedenis van deze vestingstad moet je zeker een bezoek te
brengen aan het streekmuseum in Stevensweert, gevestigd in het
voormalige gemeentehuis.

Eén van de paden die je leiden naar Stevensweert
Parkeren in Stevensweert kan op meerdere plekken gratis. De
parkeerplaats buiten het centrum is tevens het begin van de
historische route. Via deze route loop je door het historische
centrum, de vestingwerken en het kanon langs de waterkant.
Mocht je meteen in het centrum van Stevensweert willen zijn,
dat kan ook. Het oude marktplein in het midden van Stevensweer
biedt ook voldoende parkeerplek.

8. Gennep
Dit dorp ligt midden tussen de natuur en is dus goed te
combineren met een heerlijke wandeling door het bos.
Maar ook in Gennep is voldoende te ontdekken en we raden aan
dit te voet te doen, het leukste deel vonden wij bij het
marktplein, dit is het oude deel van Gennep. Hier zijn
gezellige winkelstraten om doorheen te wandelen en een tal van
leuke restaurants om te iets lekkers te eten of te drinken.
Voor een fantastisch landschap en de mooiste dorpen moet in je
zuid Limburg zijn. Ga naar het drie landen punt en bezoek 3
landen tegelijk, geniet van de mooie natuuromgeving of bezoek
één van de vele gezellige dorpen. Naast, deze lijst met, de
mooiste dorpen in zuid Limburg zijn er natuurlijk veel meer te
vinden. Al hopen wij dat we je hebben geholpen met het kiezen

van de mooiste! Of zet je ze op je bucketlist en ga je naar ze
allemaal?

