1057. OUD-VALKENBURG 10,3km - 8km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u meteen het mooie Gerendal binnen en
klimt u over graspaden omhoog naar een plateau. Dan daalt u door het bos af naar de boswachterij en
loopt u langs bosranden naar de buurtschap IJzeren. Via leuke voetpaadjes komt u in het dorp Sibbe en
dan daalt u door weiland af. Na een steil klimmetje komt u in een weiland en met een prachtig uitzicht daalt
u af naar Oud-Valkenburg waar een terras is met mooi uitzicht. Neem voor onderweg zelf drinken mee, er
staan enkele zitbanken onderweg.

blz 2 van 3

Startpunt: Hotel Brasserie Het Valkennest, Oud-Valkenburg 18, Oud-Valkenburg. (U mag gratis parkeren op
de achter gelegen parkeerplaats van de brasserie. Meldt dan wel even binnen dat u de wandeling gaat doen dan
weet men van wie de auto is. Kunt u gelijk starten met een lekkere kop koffie).
Gps afstand: 10300m. Looptijd: 2.20 uur. Hoogteverschil: 79m.

1057. OUD-VALKENBURG 10,3km - 8km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en terras van
de brasserie gaat u L. Meteen daarna aan de 4sprong van graspaden loopt u RD omlaag. U
passeert twee draaihekjes. Aan de 3-sprong bij
breed houten hek gaat u L over de licht stijgende
grindweg/fietspad. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R (rood) over de smalle asfaltweg. Na 150
m. gaat u schuin L (rood) over het
graspad/veldweg. Na 70 m. gaat u aan de 3-sprong
L (rood) over het paadje, dat vlak daarna een
haakse bocht naar links maakt en een eind verder
een stijgend paadje wordt. Na 500 m. wordt het
paadje boven een breder pad. U passeert dan
rechts de schietpalen en de grote schietpaal met
kogelvanger van schutterij St. Mauritius Strucht (<
1785). Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij
verbodsborden R (rood) het holle graspad/veldweg
omhoog. (Na 700 m. heeft boven bij akker achterom
kijkend mooi uitzicht o.a. in de verte op de mergelgrot
in de Däölkesberg. Rechts heeft u mooi uitzicht
(afhankelijk van beplanting akkers) over Schin op
Geul o.a. op de St Mauritius kerk, een van de oudste
kerken van Limburg). Boven aan de T-splitsing gaat
R (rood) over de smalle asfaltweg. (Links in de verte
ziet u de 94 m hoge TV zender in het Eyserbos). Na
300 m. (einde bosrand) gaat u bij zitbank R (rood)
het bospad omlaag. Beneden aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD. Negeer meteen daarna het
lange trappenpad links omhoog.
2. Aan de T-splitsing bij (vakantie)woning van
Staatsbosbekeer gaat u L (rood) over de smalle
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wegkruis, waterput
(1550) en de witte voormalige boswachterswoning
(1841) gaat u R. (Tegenover de boswachterswoning
staat een zitbank, een genietplekje. Als u hier aan de
3-sprong L (rood) over de asfaltweg gaat, dan komt u
na 70 m. bij de werkschuur, administratiegebouw en
schaapskooi van Staatsbosbeheer Eenheid ZuidLimburg. Hier staat een groot infobord en een ronde
zitbank rond boom. U bevindt zich hier in het hart van
het Gerendal waar Staatsbosbeheer ongeveer 240
hectare grond in eigendom heeft. Het Gerendal is de
plek in Nederland waar de meeste planten- en
diersoorten voorkomen. De schapen, die u mogelijk in
het Gerendal ziet grazen zijn Mergellandschapen, een

oud schapenras). U passeert meteen rechts bij
infobord de orchideeëntuin. (Deze is van 1 mei tot
half juni geopend). Negeer vlak daarna bij
draaihekje graspad links omhoog en volg 1,1 km
RD (geel) de stijgende grind-veldweg langs o.a. de
bosrand. (Na 200 m. passeert u een zitbank, alweer
een genietplakje). Negeer na 400 m. bij afsluitboom
pad rechts en loop verder RD (geel) omhoog.
Boven aan de 3-sprong bij boerderij gaat u RD
over de smalle asfaltweg. (Hier boven op het Plateau
van Margaten ziet u 3 kerktorens namelijk de
kerktoren van Sibbe, Scheulder en Margraten). Aan
de 4-sprong bij wegkruis en oude grenssteen gaat
u bij trafokast R de doorgaande weg omlaag. (De
oude grenssteen gaf de grenslijn aan van de
voormalige gemeenten Oud Valkenburg en Wijlre). Na
200 m. loopt u het buurtschap IJzeren binnen. 200
Meter verder gaat u meteen voorbij huisnr. 13 R
over het voet-graspad met even verder links van u
grote achtertuinen. Via klaphekje loopt u het
weiland in en loop RD langs de afrastering.
3. Via volgend klaphekje verlaat u het weiland en
loop dan bij zitbank (mooie pauzeplek na 5,5 km) en
wegkruis RD (rood/geel) over de veldweg, die
meteen daarna een hol dalend pad wordt. Aan de
4-sprong
bij
zitbank
en
veldkruis
type
vliegermodel gaat u RD de verharde veldweg door
en langs de bosrand omlaag. Aan de 3-sprong bij
regenwaterbuffer “ijzeren Koeweg” gaat u RD de
smalle asfaltweg steil omlaag. Na 100 m. gaat u via
trapje L het paadje omhoog. (Degene die 8 km loopt,
gaat hier RD (groen) de smalle asfaltweg/bosweg
verder omlaag. Neem dan het eerste bospad scherp R
steil omhoog langs bordje Staatsbosbeheer. Ga dan
verder bij punt 5). Volg nu geruime tijd het leuke
paadje, dat drie haakse bochten maakt, langs de
afrastering van groot weiland. (Na de tweede bocht
ziet u boven links de kerktoren in Sibbe. Na de derde
bocht loopt u parallel aan de rechts beneden gelegen
doorgaande weg, genaamd Sibbergrubbe). Na 600 m.
verlaat u via draaihekje dit pad en ga dan in Sibbe
bij het mooie met mergelstenen gebouwde huis R
(St. Apolloniastraat) de asfaltweg omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L omhoog. (U
passeert enkele mooie met mergelstenen gebouwde

woningen).
Negeer doodlopende zijweg links
(Lokerstraat) en loop verder RD (Bergstraat). (Hier
aan het begin van de Lokerstraat ligt rechts de ingang
van de ondergrondse Sibbergroeve, die het grootste,
nog intacte, gangenstelsel van Nederland heeft. De
gangen lopen onder het Plateau van Margraten door
tot bijna aan de windmolen van Gasthuis). Aan de Ysplitsing bij het mergelbouwsteen bedrijf P.
Kleijnen gaat u R (Torenweg) de smalle asfaltweg
omhoog. (De winning van mergelsteen vindt plaats in
de eerder genoemde Sibbergroeve, een eeuwenoud
e
gangenstelsel waar al sinds de 15 eeuw mergelsteen
voor de bouw wordt gewonnen. Het gangenstelsel
heeft een geschatte lengte van circa 70 km).
4. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij muurkruis
gaat u R (groen/Torenweg). Negeer meteen
voetpad en doodlopende weg links en loop RD
(groen/Torenweg) omhoog. Volg nu bijna 600 m.
de in het begin licht stijgende smalle rustige
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u bij het eerste
ijzeren hek via smalle ingang R het weiland in. (Als
u hier even RD over asfaltweg loopt dan komt bij een
zitbank, een mooie pauzeplek). Loop dan RD door
het weiland omlaag met even verder rechts en
links van u de bosrand. Loop dan verder omlaag
met links van u de bosrand. Beneden verlaat u via
smalle doorgang het weiland en ga dan R het
bospad omlaag langs (even) het weiland. Circa 30
m. vóór asfaltweg gaat u R het smalle pad
omhoog. (Hier ziet u voor u aan de overkant van de
doorgaande weg de voormalige kalkoven Biebosch
waar vroeger mergel werd verbrand tot ongebluste
kalk. In dat bos ligt ook de Vallenberggroeve,
waarschijnlijk de oudste mergelgroeve van Nederland.
Deze was van de 12e tot de 16e eeuw in gebruik).
Aan de doorgaande weg (Sibbergrubbe) gaat u L
omlaag. Meteen daarna gaat u bij zitbank R (groen)
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de brede bosweg omhoog. Na 150 m., meteen
voorbij rechts staand ijzeren hek, gaat u schuin L
het bospad steil omhoog. (U verlaat hier de groene
wandelmarkring). Negeer zijpaadjes.
5. Boven gaat u voorbij zitbank aan de kruising R
over de veldweg. Waar de veldweg naar rechts
buigt, gaat u L langs twee hoge bomen over het
graspad/grasveld en loop dan precies RD naar de
bosrand. Aan de overzijde loopt u het bos in en ga
dan meteen aan de T-splitsing R het holle
bospaadje omlaag. Bij de bosrand en zitbank gaat
u RD langs de afrastering door het weiland
omlaag. (U heeft hier bij zitbank prachtig uitzicht over
e
het Geuldal o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11
eeuws kerkje van Oud-Valkenburg en kasteel
Genhoes (r)). Beneden gaat u L (geel) de veldweg
omlaag (Voor u ziet u het Johannes de Doper kerkje
en een eind verder ziet u links boven de 30 m. hoge
Wilhelmina toren in Valkenburg). Aan de 3-sprong
bij
de
van
mergelstenen
gebouwde
St.
Jansboskapel (1915) gaat u RD. Na bijna 100 m
gaat u voor grote hoeve R het pad omhoog met
links van u de hoeve en haag en rechts van u een
regenwaterbuffer. (De grote mergelschuur van deze
voormalige hoeve dateert uit 1775). Aan de 4-sprong
van graspaden (in de zomer ligt hier het leuke terras)
gaat u L terug naar de brasserie, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. De uitbater verneemt graag wat u van de
wandeling vond.
e

(U kunt ook nog een kijkje nemen bij het mooie 11
eeuwse Johannes de Doper kerkje. Als u links van
het kerkje 100 m. de doodlopende weg omlaag
loopt, dan heeft u aan het einde van de bomenrij
prachtig uitzicht op het middeleeuws omgracht
kasteel Genhoes, dat op privé terrein ligt).
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