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Een wandeling met enkele lichte hellingen over mooie veldwegen en door het prachtige Gerendal. U 
passeert het dorpje Scheulder waar een café ligt voor een pauze.   
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Startpunt: Café Aan de Kirk,  Sibberkerkstraat 46, Sibbe. Als u meteen tegenover de kerk bij 
appartementen- complex R gaat, dan komt u bij de grote parkeerplaats gelegen bij het kerkhof. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,72 km  2.20 uur  47 m  52 m 
 

 
 

171. SIBBE 10,7 km
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer 
doodlopende zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD (Sibberkerkstraat). Aan de 4-
sprong bij bijzondere muurkruis gaat u bij 
verbodsbord RD (Maastrichterweg) over de 
asfaltweg. Aan de Y-splitsing bij veldkruis en 
zitbank gaat u L over de veldweg/betonnenpad.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Margraten. Een 
eindje verder ziet u rechts (afhankelijk van beplanting 
akkers) de met mergelstenen gebouwde Monulphus 
en Gondulphuskerk in Berg en Terblijt. Rechts naast 
de kerk ziet u in de verte de voormalige steenberg 
van de voormalige steenkolenmijn in het Belgische 
Waterschei/Winterslag  bij Genk).   
 

Aan de doorgaande weg bij picknickbank  gaat u 
L. Loop links over het brede graspad. Na 500 m, 
waar de asfaltweg bij zitbank, wegkruis en drie 
lindebomen naar rechts buigt, gaat u RD 
(blauw/rood) over de veldweg.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts de van 
Tienhovenmolen in de buurtschap Wolfshuis. Deze 
windmolen, type bovenkruier, uit 1855 is de enige 
Nederlandse molen die vrijwel geheel uit 
mergelblokken is opgebouwd) 
 

2. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna gaat 
u aan de volgende 3-sprong L (blauw) de veldweg 
omlaag. Negeer graspad links. 
 

(Hier ligt links een leefgebied van de korenwolf. Zie 
infobordje).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u L (blauw) de 
veldweg omhoog.  
 

(Even verder passeert u links het Houbenbergske, 
een voormalige onderaardse kalksteengroeve. Zie 
infobordje).  
 

Negeer veldweg rechts en loop RD (blauw/geel) 
de buurtschap Groot-Welsden binnen. Aan de T-
splitsing gaat u L. Na 50 m, tegenover huisnr. 35, 
gaat u L (rood) over de veldweg, die u geruime 
tijd RD volgt. 
 

3. Negeer veldweg links. Aan de asfaltweg gaat u 
L (rood). Aan de kruising met veldwegen en 
fietspad gaat u R (blauw) over de veldweg. Waar 
het asfaltpad/fietspad naar links buigt, loopt u RD 
(blauw).  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 St Margaretha kerk in Margraten). 
 

Steek na 600 m boven aan de rand van de 
buurtschap IJzeren bij wegkruis de holle smalle 
asfaltweg weg over en loop RD de veldweg 
omhoog met voor u de kerk in Scheulder. (Als u 
hier aan de kruising L gaat komt u bij huisnr.7 bij 
Koffeecorner “klein iezere” geopend van april t/m 
sept. indien aanwezig. Tel: 06-52236584).  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. Negeer bij graspad links. Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u L 
(geel/Scheuldersteeg) over de asfaltweg en u 
loopt Scheulder binnen. Aan de T-splitsing bij het 
grote H. Hartbeeld gaat u R. 
 

(Sinds 1969 staat het H. Hartbeeld op deze plek. 
Daarvoor stond het van 1933 tot 1969 bij de pastorie 
bij de kerk).  
 

4. Tegenover de St. Barbarakerk (1850) en de 
terug gelegen pastorie (nr. 70)  gaat u via  
draaihekje (stegelke) over het smalle (voet) pad 
(geel/wit-rood).  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij Brasserie 
Pirjoy. een leuke pauzeplek.  
 

Via stegelke komt u een weiland dat u via 
draaihekje RD oversteekt en loop dan bij de 
volgende twee draaihekjes RD over het pad 
gelegen tussen afrasteringen. Via de volgende 
draaihekje verlaat u dit pad en volg dan het pad 
met links de bosrand en rechts weilanden. Na 

http://www.cafeaandekirk.nl/
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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 hoeren. 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) In het Gerendal 
heeft Staatsbosbeheer circa 240 hectare grond in 
eigendom. Het Gerendal is de plek In Nederland 
waar de meeste planten- en diersoorten voorkomen. 
Rechts beneden ziet u de werkschuur, 
administratiegebouw en schaapskooi van 
Staatsbosbeheer Eenheid Zuid-Limburg). 
 

Beneden aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u 
scherp L (geel/geel-rood) omhoog.  
(Als u hier even RD loopt komt u meteen bij de links 
gelegen orchideeëntuin waar in het weiland 
picknickbanken staan De orchideeëntuin is van 1 mei 
tot 1 juli geopend). Hier staat tegenover de 
voormalige boswachterswoning (wit huis/1841) en bij 
waterput (1550)  een zitbank, een genietplekje). 
 

5. Volg het brede pad omhoog. **** Negeer bij 
afsluitboom pad rechts. Boven aan de 3-sprong 
bij boerderij gaat u R (geel-rood) over de 
asfaltweg.  

 

(Op dit punt ziet men 3 kerktorens namelijk de 
kerktoren van Sibbe, Scheulder en Margraten).  
 

Voorbij de boerderij wordt de asfaltweg een 
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u L.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna aan de 
3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD over 
de asfaltweg.  Aan de Y-splitsing, waar de 
asfaltweg naar links buigt,  gaat u R over de 
grindweg. Aan de doorgaande weg in Sibbe gaat  
R.  Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD/L met 
rechts een omheind speelveld/basisschool. 
Negeer twee zijwegen rechts. 
 

(Meteen links (inrit naar parkeerplaats)  passeert u de 
mei-den, die jaarlijks geplant wordt door de Jonkheid 
Suub-Iezere en rechts passeert u de mergelblokken 
gebouwd e rijksmonumentale Sint-Rosakerk en 
pastorrij. Het huidige schip dateert uit 1844. Zie: 
infobord naast ingang).  
 

U komt meteen weer bij het gezellige dorpscafé 
Aan de Kirk, het trefpunt van wandelaars en 
fietsers, waar u binnen of op het terras nog iets 
kunt eten of drinken. 

 

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.   

 

 


