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blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u naar de buurtschap IJzeren en dan loopt u o.a. via een
mooi hol bospad omlaag naar het prachtige Gerendal. Vanuit het Gerendal loopt u via een bospad omhoog
en dan daalt u via een leuk graspaadje omlaag naar Schin op Geul, waar u kunt pauzeren bij de Herbergier.
Na een stukje door het dorp volgt u een mooi paadje langs de Geul en via een pad door weilanden komt u
aan de rand van Oud Valkenburg. U loopt door een weiland omhoog en boven heeft u prachtig panorama.
U wandelt omlaag langs het Biebosch en dan loopt u langs de bosrand door een weiland omhoog. Via
rustig weggetje en een voetpad komt u weer in Sibbe. U kunt ook starten bij de Herbergier in Schin op
Geul.
Startpunt: Café Aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46, Sibbe. Als u tegenover de kerk bij appartementencomplex R gaat, dan komt u bij een grote parkeerplaats gelegen bij het kerkhof.

Startadres: Hotel brasserie de Herbergier, Strucht 21, Schin op Geul. Start dan bij punt 3.
(U kunt parkeren op de parkeerplaats van de brasserie of net om de hoek in de Grachtstraat (gratis).
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1251. SIBBE – Schin op Geul 12,7 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L.
(Meteen hierna passeert u links de rijksmonumentale
met mergelblokken gebouwde Sint-Rosakerk. Het
huidige schip dateert uit 1844. Zie infobordje).
Negeer twee zijwegen links. Aan de 3-sprong bij
wegkruis RD. Meteen voorbij huisnr. 1 gaat u aan
de 4-sprong bij zitbank R over de grind- veldweg.
Let op! Na 200 m gaat u L over het graspaadje
gelegen tussen akkers. Aan het asfaltpad gaat u
L dat bij het binnenlopen van de buurtschap
IJzeren een asfaltweg wordt. Aan de 3-sprong bij
muurkruis, zitbank, waterput (1955) en Mariakapel
(1955/zie infobordje) gaat u L (Kapelstraat).
(U passeert meteen rechts een rijksmonumentale
vakwerkhoeve (nr. 35/18e eeuw) en even verder
rechts een met mergel gebouwde carréhoeve (nr.
27/1739) met mooie topgevel).
Bij de rijksmonumentale met mergelsteen
gebouwde carréboerderij (1791-1794) en met voor
u een waterput gaat u aan de kruising R
(Kruisstraat) omhoog. Na 100 m vlak vóór huisnr.
13 gaat u L over het pad met links een
meidoornhaag. Voorbij draaihekje loopt u RD
door het smalle weiland. Via volgend draaihekje
verlaat u het weiland en ga dan bij zitbank en
veldkruis R over de grindweg. Vlak daarna gaat u
aan de Y-splitsing R/RD. (U loopt hier over het
Plateau van Margraten).

2. Aan de T-splitsing gaat u L. Na 400 m gaat u
aan de Y-splitsing R over het (gras)pad met links
een weiland en rechts een akker. Even verder
wordt het pad een dalend hol bospad dat een
eindje verder langs de bosrand loopt. Na 400 m
gaat u aan de 3-sprong RD de holle bosweg
omlaag. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u
R (rood). Volg nu geruime tijd de rustige smalle
asfaltweg door het mooie Gerendal.
(Na 400 m passeert u links een zitbank. Mogelijk ziet
u hier in de weilanden Mergelland schapen, een oud
Limburgs ras, grazen).
Na bijna 1 km gaat u bij vakantiewoning van
Staatsbosbeheer (buitenlevenvakanties.nl) L de
grindweg omlaag. Negeer trappenpad rechts
omhoog. 10 Meter verder gaat u aan de Ysplitsing R (rood) het bospad omhoog. Na ruim
300 m gaat u boven bij zitbank R over de smalle
asfaltweg met rondom mooi uitzicht. Na 100 m
gaat u scherp L het holle graspad omlaag. Na 600
m gaat u beneden aan de T-splitsing L de holle
bosweg omlaag, die na bijna 500 m bij het
binnenlopen van Schin op Geul een dalende
klinkerweg wordt. Aan de 3-sprong gaat u L
verder omlaag. .Aan de doorgaande weg gaat u L
en komt u meteen bij de Herbergier, een leuke
pauzeplek
3. Met uw rug naar de ingang van de Herberier
gaat u R langs de doorgaande weg.

Na bijna 200 m gaat u bij zitbanken en het beeld
van frater Venantius, de zingende frater van Wim
Sonneveld L (Breeweg).

5. Boven aan 4-sprong in de bosrand gaat u bij
zitbank en dikke rode beuk RD het holle smalle
bospad omhoog.

(Meteen daarna passeert u rechts de bijzondere
Engelbewaarder “kapel” (1950)).

(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht over het Geuldal
o.a. op kasteel Schaloen (l), het 11e eeuws kerkje
van Oud-Valkenburg en kasteel Genhoes (rechts
naast de kerk)).

Negeer zijwegen. Na 250 m gaat u vóór de
Geulbrug, met golvend kunstwerk als leuning, L
(Mauritiussingel). Na 40 m gaat u tegenover
huisnr. 3 R over het tegelpad en ga dan meteen
bij trafohuisje R door de nauwe doorgang. Volg
nu het pad met rechts van u de meanderende
Geul. (Mogelijk komt u hier Galloway runderen
tegen). Het pad buigt naar links met links van u
het sportcomplex van S.V. Geuldal (Strucht/
Wijlre). Via nauwe doorgang verlaat u het weiland
en gaat u R over het pad. Bij zitbank steekt u via
bruggetje met draaihekjes (stegelkes) een
zijbeekje van de Geul over. Volg nu het pad
schuin R door het weiland richting einde haag.
Via het volgende stegelke steekt u het volgende
weiland schuin L over. Via draaihekje verlaat u dit
weiland en volg het pad, gelegen tussen twee
afrasteringen, langs 4 mooie holle wilgen. Aan de
veldweg gaat u R.
(Rechts boven ziet u in de verte de hooggelegen
mergelgrot in de Däölkesberg).
Aan de 3-sprong bij zitbank en veerooster gaat u
L
4. Aan de doorgaande weg bij wit wegkruis gaat
u R over het trottoir. Negeer meteen bij
oversteekplaats zijweg links. Let op! Na 150 m
vlak vóór huisnr. 64 gaat u L over het pad dat
even verder naar rechts buigt met rechts van u
achtertuinen. Aan de 4-sprong van graspaden
gaat u L.
(Als u hier R gaat dan komt u meteen bij het mooie
terras van Hotel ’t Valkennest).
Voorbij 2 draaihekjes gaat u aan de 3-sprong bij
houten hek RD over de grindweg. Vlak daarna
aan de beklinkerde T-splitsing gaat u R. Vlak
daarna aan de T-splitsing bij zitbanken en de St.
Jansboskapel (1915) gaat u L (geel) over de licht
stijgende veldweg. Let op! Na 400 m meteen
voorbij links staand houten hek gaat u R het
brede pad (inrit weiland) omhoog. Bij breed hek
(vouwer) gaat u door de smalle doorgang en loop
dan RD door het weiland omhoog met rechts
(verplaatsbare) afrastering. (U loopt dus omhoog
richting grote rode beuk, die boven in de bosrand
staat).

Na 100 m gaat u boven aan de bosrand, waar het
bospad naar rechts buigt, RD het paadje omhoog
en loop dan RD over het grote grasveld met
rechts een akker. Aan de 3-sprong voorbij 2
bomen gaat u RD over de veldweg. Beneden aan
de 3-sprong bij zitbank en ingang van
regenwaterbuffer “IJzeren Koeweg” gaat u
R
(groen) de smalle asfaltweg omlaag, die een
dalende bos- grindweg wordt. Negeer zijpaden.
Na 400 m beneden voorbij zitbank steekt u schuin
L de doorgaande weg (Sibbergrubbe) over en ga
dan R over de veldweg, die een smal dalend pad
wordt. Aan de T-splitsing gaat u L het holle
bospad omhoog.
(Rechts ziet u (afhankelijk van jaargetijde) 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).
Vlak daarna aan de 3-sprong met links een weiland
gaat u RD het smalle bospad (even) steil omhoog.
Na 250 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing L
(groen/blauw) omhoog. Na trappenpad gaat u
boven bij houten vangrail L over de smalle
asfaltweg.
6. Na ruim 400 m gaat u voorbij zitbank aan de 3sprong RD/L verder over de smalle asfaltweg met
rondom mooi uitzicht. (Voor u ziet u in de verte al de
kerktoren van Sibbe).
Na 400 m loopt u Sibbe binnen. Negeer
doodlopende zijweg rechts. Let op! Na 10 m gaat
u bij trafokast R het voetpad, dat even verder
gelegen is tussen hagen, omhoog. Aan de
asfaltweg gaat u R omhoog. Aan de 3-sprong bij
ANWB-wegwijzer en muurkruis gaat u L
(Gatsestraat) omhoog. Aan de T-splitsing voor de
met mergel gebouwde mooie (voormalige)
carréhoeve
(nr.
91/Bisschopshoeve)
met
muurkruisje gaat u L (Sibberkerkstraat). Negeer
zijwegen en na 200 m komt u weer bij het
gezellige dorpscafé Aan de Kirk, het trefpunt van
wandelaars en fietsers en sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.
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