1443. SIBBE 7,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling door het prachtige Gerendal wandelt u over veldwegen naar het
dorp Scheulder met brasserie Pirjoy en via mooi pad loopt u omlaag naar het Gerendal waar de voormalige
boswachterswoning staat. U volgt een rustige smalle asfalweg door het dal en dan loopt u via een veldweg
omhoog naar het Plateau van Margraten. Boven wandelt u over veldwegen terug naar Sibbe.
Startpunt: Café Aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46, Sibbe. Als u tegenover de kerk bij appartementencomplex R gaat, komt u bij een grote parkeerplaats, gelegen bij het kerkhof.
Startpunt: Vakantiebungalow Sibbe (voor gasten). Vanaf de bungalow gaat u L over de veldweg. Bij
ijzeren hek gaat u R over het smalle (gras)pad gelegen tussen akkers. Ga dan verder bij **** in punt 1.
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blz 2 van 3

1443. SIBBE 7,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het dorpscafé
gaat u L.
(Meteen hierna passeert u links de rijksmonumentale
met mergelblokken gebouwde Sint-Rosakerk en
pastorie. Het huidige schip dateert uit 1844. Zie
infobordje. Tegenover de kerk staat de Rosa-den, die
jaarlijks geplant wordt door de Jonkheid SuubIezere).
Negeer twee zijwegen links. Aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u RD. Meteen voorbij huisnr. 1 gaat
u aan de 4-sprong bij zitbank R over de grindveldweg.
(Een eindje verder passeert u rechts afrastering
waaraan vele houten plankjes met tekst hangen (22020)).
Let op! Na 200 m gaat u tegenover ijzeren hek L
over het (gras) paadje gelegen tussen akkers.
****Aan het asfalt- fietspad gaat u R. Negeer
meteen veldweg rechts en loop over de linker
grindweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen
daarna gaat u aan de Y-splitsing R (wit-rood) de
veldweg omhoog.
(Een eind verder bij stallen ziet u rechts in de verte
de Sint Margaritakerk in Margraten).
Steek na 600 m boven aan de rand van de
buurtschap IJzeren, bij wegkruis, de holle smalle
asfaltweg over en loop RD de veldweg omhoog
met voor u de kerk in Scheulder. Aan de 4-sprong
bij lange meidoornhaag loopt u verder RD over
het Plateau van Margraten. Na 600 m aan de
omgekeerde Y-splitsing bij laagstamboomgaard,
die na de bloesemtijd (mei) tot de oogst
(sept/okt) afgedekt is met fijnmazige hagelnetten,
gaat u RD/L. Na 50 m gaat u L over het graspad
met links een greppel en rechts achtertuinen van
woningen.
2. Aan de doorgaande weg in Scheulder gaat u R
(Scheulderdorpstraat). Aan de 3-sprong bij groot
Christusbeeld (1926), dat tot 1968 bij de pastorie
stond en links de grote rijksmonumentale
carréhoeve (nr. 99/tweede helft 18e eeuw) gaat u
bij muurkruis verder RD. Let op! Tegenover de
met mergelstenen gebouwde Sint Barbarakerk
(1850) en de teruggelegen pastorie, gaat u L
(geel/wit-rood) door het draaihekje (stegelke) over
het pad gelegen tussen afrastering.
(Als u bij de kerk RD loopt komt u na 20 m bij
Brazzerie PirJoy).
(Voor de kerk liggen glazen stenen in het trottoir. Dit
is het kunstwerk (2008) getiteld Licht Graffiti. Boven
in de kerktoren hebben in het verleden sommige

jeugdigen, pas getrouwde koppels en zelfs
Amerikaanse soldaten tijdens de bevrijding eind 1944
in het geheim hun naam, datum of boodschap
gekerfd. De kunstenares Diana Ramaekers heeft
deze namen, boodschappen gefotografeerd en
geprint op glastegels. Deze glastegels zijn
vervolgens in een roestvrijstalen jasje in de grond
geplaatst en worden van binnen uit met led verlicht.
De ledverlichting heeft dezelfde gelige kleur als de
mergelstenen van de kerk.
Via stegelke komt u in een weiland dat u via
draaihekje RD oversteekt en loop dan bij de
volgende twee draaihekjes RD over het pad
gelegen tussen afrasteringen. Via het volgende
draaihekje verlaat u dit pad en volg dan het pad
met links de bosrand en rechts weilanden. Na
bijna 400 m maakt het pad 4 haakse bochten en
wordt daarna een dalend breed graspad.
(Omlaag lopend heeft u 250 m verder bij zitbank
mooi uitzicht. Een genietplekje waar u meestal de
stilte kunt horen. De schapen, die u mogelijk in het
Gerendal ziet grazen, zijn Mergelland schapen die
van oudsher gehouden werden in Zuid-Limburg en
de Belgische en Duitse grensstreek).
Beneden aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u RD
de veldweg omlaag en u passeert meteen links de
ingang naar orchideeëntuin
(De orchideeëntuin is van 1 mei tot medio juli
geopend. Zie infobord. In het weiland bij de
orchideeëntuin staan picknickbanken).
Meteen daarna passeert u links de
voormalige boswachterswoning (1841).

witte

(Tegenover de boswachterswoning staat een zitbank,
een genietplekje. U bent hier in het hart van het
Gerendal waar Staatsbosbeheer Zuid ongeveer 300
hectare grond beheert. Het Gerendal is de plek in
Nederland waar de meeste planten- en diersoorten
voorkomen).
Aan de T-splitsing bij wegkruis, wegwijzer en
waterput (1550) gaat u L (rood) over de smalle
asfaltweg.
(Als u hier R gaat, komt u na 50 m bij
de
werkschuur, administratiegebouw en schaapskooi
van Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg. Hier
staat een groot infobord en ronde zitbank. 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).

3. Aan de 3-sprong bij vakantiewoning (huisnr. 3)
van Staatsbosbeheer (buitenlevenvakanties.nl)
gaat u RD (rood) verder over de rustige smalle
asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt door het
mooie Gerendal.
(Na 250 m en 500 m passeert u een zitbank waar u
voor u mooi zicht heeft op de grot in de mergelwand
van de Däölkesberg. Voor u ziet u ook het torentje
van Kasteel Oud-Valkenburg)
Na bijna 1 km gaat u scherp L (wit-rood) de
veldweg omhoog die even verder een prachtige
holle stijgende bosweg wordt. (U verlaat hier de
rode markering). Aan de 3-sprong bij infobord gaat
u RD de veldweg omhoog, die 300 m verder over
een afstand van 100 m een steile mooie holle
bosweg wordt.
(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, komt u meteen bij
een zitbank).
De route volgend heeft u meteen na de 3-sprong
links mooi uitzicht over het Gerendal).

Na 500 m gaat u boven aan de omgekeerde
Y-splitsing RD over de licht stijgende veldweg.
(U loopt hier aan de rand van het Plateau van
Margraten.
Na 200 m passeert u rechts een zitbank, een
genietplekje).
Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong R. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna aan de
3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD over
de smalle asfaltweg. Aan de Y-splitsing, waar de
smalle asfaltweg naar links buigt, gaat u R over
de grindweg. Aan de doorgaande weg in Sibbe
gaat R.
(Degene, die is gestart bij de vakantiewoning Sibbe,
gaat hier RD over de veldweg en komt weer bij de
ingang naar de vakantiewoning).
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD/L met
rechts een omheind speelveld/basisschool. Na
250 m komt u weer bij Café Aan de Kirk, het in de
wijde omgeving bekend staande
fiets- en
wandelcafé.

(Naast het café ligt friterie aon de Kirk, die bekend staat om haar goede frites. De frites, die de bekende topkok
Hans van Wolde in de coronaperiode tijdens zijn zeer druk bezochte “rondje” Limburg vanuit zijn foodtruck
verkocht, kwamen van deze frituur. Open dinsdag t/m zondag vanaf 16 uur).
Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

