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Deze wandeling met 1 steile helling voert u door het St. Jansbos naar de Calvariegroep aan de Geul. Dan
wandelt u langs de Geul en via het mooie Geulpark en het Biebos loopt u terug. U kunt pauzeren bij
brasserie Het Vlakennest, brasserie Schaloen en bij taverne ’t Koetshoes, allen met terras.
Startpunt: Café Aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46, Sibbe. Tegenover de kerk is een grote parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,08 km
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88 m

107 m
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204. SIBBE 8 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L.
(Vlak hierna passeert u links de rijksmonumentale
Sint-Rosakerk. Deze kerk is gebouwd uit
mergelblokken. Het huidige schip dateert uit 1844.
Zie infobordje).
Negeer twee zijwegen links. Aan de 3-sprong bij
wegkruis RD. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u
L over de asfaltweg, die een veldweg wordt. Aan
de 3-sprong gaat u RD over de verharde weg.
Negeer bij zitbank en veldkruis zijpad links. Vlak
daarna gaat u L over de veldweg. Negeer zijweg
links en volg geruime tijd RD (groen) de dalende
weg door het Sint-Jansbos.
2. Aan de 4-sprong bij trappenpad en wegwijzer
loopt u RD (geel) en verlaat u het bos. Aan de 3sprong bij de St. Jansboskapel (1915) gaat u RD
(geel). Steek de voorrangsweg RD (geel/rood)
over.
(Als u hier aan de voorrangsweg R gaat, dan heeft u
meteen rechts (nr. 2) mooi zicht op de prachtige open
binnenplaats van een voormalige hoeve waarvan de
schuur uit 1775 stamt en de linkervleugel uit 1872
dateert. Even verder komt u bij het mooie 11 e
eeuwse Johannes de Doper kerkje in OudValkenburg. Als u bij het kerkje L 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. Tegenover de kerk ligt brasserie Het
Valkennest, een leuke pauzeplek).
Loop nu RD door de mooie lindelaan.
(U passeert achtereenvolgens de kasteeltuin OudValkenburg (een bezoekje waard), de molentak van
de Geul met de watermolen “Sjaloens meule” en
kasteel Schaloen (zie infobord bij ingang). In de
brasserie van het kasteel (links naast de ingang) kunt
u pauzeren).
Aan de 3-sprong gaat u R (geel/rood) over de
grindweg. Loop nu verder door de prachtige
beukenlaan.
(Even verder, waar de grindweg naar links buigt,
heeft u mooi uitzicht op de kasteelhoeve Genhoes
(zie infobordje)).
Via wit bruggetje steekt u de Geul over en komt u
bij de Calvariegroep (1739).
(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in
deze contreien beter bekend onder de naam “De Drie
Beeldjes” (1739). Volgens de legende wilde de

paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug
over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze
geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de
Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier
neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig
over).
3. Ga hier L (geel/groen/rood). Negeer meteen
zijpad schuin rechts omhoog en volg RD het
brede pad met links de meanderende Geul, het
snelst stromend riviertje van Nederland.
(Een eindje verder passeert u links een
oorlogsmonument. In het weiland, aan de andere
kant van de Geul, werd op 29 juni 1943 een Engelse
Lancaster bommenwerper neergeschoten door een
Duitse nachtjager. De zeven bemanningsleden
vonden hierbij de dood).
Negeer tegenover de Sint Jansbron trappenpad
rechts omhoog. Bij afsluitboom wordt het brede
pad een asfaltweg. Bij zitbank en het geologisch
monument groeve kasteel Oost (zie infobord)
gaat u L (geel/groen/rood) over de parkeerplaats.
(Als u hier 100 m RD over de asfaltweg loopt, dan
komt u bij de knusse Taverne Het Koetshoes).
Aan de 4-sprong gaat u L en steekt u het
bruggetje over. Ga nu meteen R en blijf de
meanderende Geul volgen.
(Een eindje verder ziet u aan de overkant van de
Geul het okerkleurige in mergel opgetrokken KasteelOost. Het huidige gebouw dateert uit 1840).
Bij 3 rood/witte paaltjes neemt u L over het
asfaltpad richting vijver. (Aan de vijver Geulpark
staan verschillende zitbanken). Aan de T-splitsing
na bruggetje gaat u L (zwart/groen/rood).
4. Negeer zijpad rechts en volg verder het pad
langs de vijver. Aan de 3-sprong bij wegwijzer
gaat u R (zwart/groen/rood) omhoog. U verlaat de
vijver en het Geulpark. Aan de asfaltweg RD. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna
gaat u R over het tegelpad. Steek de
voorrangsweg over en ga R. Neem de eerste weg
L (Sibbergrubbe) richting Sibbe. Negeer meteen
zijweg rechts omhoog naar Sprookjesbos.
5. Let op! Vlak daarna gaat u L (geel/geel-rood)
via het draaihekje over het smalle pad gelegen
tussen twee hagen. Een eindje verder wordt het
pad een steil stijgend bospad, dat u gedeeltelijk
via trappen omhoog loopt.

(Bijna boven, vlak voor vlak gedeelte, heeft u links
mooi uitzicht op kasteel Schaloen).
Boven aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood). (U
verlaat hier de gele route). Aan de 4-sprong aan de
bosrand gaat u R en u passeert een
zitbank. Beneden aan de T-splitsing gaat L
(groen) de brede holle weg omhoog. Negeer
zijpaadje rechts. Boven aan de ruime 3-sprong,
met links een zitbank, loopt u RD (geel-rood)
verder omhoog.
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6. Aan de 4-sprong bij zitbank en veldkruis type
vliegermodel gaat u R (groen). Na de boerderij
wordt de veldweg een asfaltweg. In Sibbe aan de
4-sprong bij muurkruis gaat u L (Sint-Rosastraat).
Neem
nu
de
tweede
weg
R
(Burg.
Wijnandsstraat). Negeer zijweg rechts. Aan de Tsplitsing bij de St. Rosa-den van de jonkheid
Suub-Iezere gaat u R terug naar het gezellige
dorpscafé Aan de Kirk, het trefpunt van
wandelaars en fietsers en sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
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