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Deze vrijwel vlakke wandeling zonder hellingen gaat over veldwegen naar het natuurgebied Schiepersberg.  
U passeert kleine buurtschappen zoals Wolfshuis, Klein Welsden en Groot Welsden.  Onderweg staan 
genoeg zitbanken. 
 

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. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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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 

 10,60 km  2.30 uur  52 m  60 m 
 

 
 

260. SIBBE 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer twee 
zijwegen rechts. Aan de kruising bij muurkruis in 
muurnis gaat u RD (Maastrichterweg). Aan de Y-
splitsing bij veldkruis en zitbank gaat R over de 
veldweg.  
 

(Even verder ziet u rechts de kasteelhoeve 
Sibberhuuske (1381). Voor u ziet u de kerk van Berg 
en Terblijt en rechts daarvan de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn in het Belgische 
Waterschei bij Genk).  
 

Steek de smalle doorgaande weg  over en ga RD 
over de veldweg. Negeer zijwegen en loop bij 
asfaltweg RD  (geel).  Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u L (groen) langs het meet- en 
regelstation “Bemelen” van de Gasunie. U komt 
in het buurtschap Wolfshuis. Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis met bijzondere tekst 
gaat  L (groen).  
 

(Voor u ziet u de van Tienhovenmolen. Deze 
windmolen, type bovenkruier, uit 1855 is de enige 
Nederlandse molen die vrijwel geheel uit 
mergelblokken is opgebouwd).  
 

Na 100 m gaat u bij wegkruis R (groen) de 
veldweg omhoog.   
 

2. Aan de 3-sprong gaat u R. Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat u weer R.  Negeer veldweg rechts 
en loop RD (rood).  
 

(Links in de verte ziet u de vierkante witte toren van 
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waar 
8301 soldaten begraven liggen, voornamelijk 
Amerikanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
gesneuveld. Zeker eens bezoeken).  
 

Aan de 4-sprong bij lindeboom, zitbank en 
wegkruis loopt u RD (geel).  
 

(Deze linde geeft van oudsher (1850/1860) de grens 
aan tussen de buurtschappen Klein Welsden en ’t 
Rooth).  
 

Aan de T-splitsing in het buurtschap Klein 
Welsden gaat u R (geel) over de asfaltweg. Na 100 
m. bij wegkruis gaat u L (rood/groen/geel) over de 
veldweg.   

 

(Schuin rechts voor u ziet u de kerk van Cadier en 
Keer met rechts daarvan de Sint Pietersberg in 
Maastricht. Recht voor u ziet u de kerk van 
Eckelrade).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (groen).   
3. Bij zitbankje loopt u RD (groen) het holle mooie 
bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L (groen/rood).  
 

(Als u hier 20 m naar rechts en dan weer 20 m naar 
rechts loopt, dan komt u in de voormalige 
Julianagroeve. Deze groeve is een mergelgroeve met 
een imposante, enkele tientallen meters hoge wand. 
In deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe 
waargenomen, een van de grootste uilensoorten ter 
wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m) 
gevonden, die ooit ter wereld is gevonden).  
 

Volg nu 1 km het brede bospad door en  langs de 
bosrand RD.  Negeer bij dikke afgezaagde boom  
en knuppelbruggetje zijpad rechts.  
 

(300 m verder passeert u links een zitbank, een 
prima pauzeplekje, zeker in de zomer,  na 5 km 
lopen).  
 

Aan de 3-sprong gaat R (groen/rood) de veldweg 
omhoog. 
 

4. Aan de volgende 3-sprong gaat u L. Negeer 
zijwegen en  volg deze veldweg bijna 1 km RD. 
Aan de ruime 6-sprong bij banken en wegkruis 
gaat u RD (rood) over de veldweg beneden langs 
de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u R (rood). Aan 
de T-splitsing gaat u R (rood/geel) over de 
asfaltweg. Bij zitbank gaat u L (geel) de veldweg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
(blauw/geel).  
 

5. Aan de T-splitsing in de buurtschap Groot 
Welsden gaat u  L. Na 50 m, tegenover huisnr. 35, 
gaat u L (rood) over de veldweg, die u geruime 
tijd RD volgt. Negeer zijweg links. Aan de 
asfaltweg gaat u L (rood). Aan de 4-sprong met 
veldwegen en fietspad gaat u RD. Negeer 
veldweg rechts. Aan de 4-sprong gaat u R over de 
veldweg. Negeer pad rechts.  

http://www.cafeaandekirk.nl/
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Aan de 4-sprong bij asfaltweg gaat u L. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis loopt u RD. 
Negeer twee zijwegen rechts.  
 

(U passeert u de rijksmonumentale Sint-Rosakerk. 
Deze kerk is gebouwd uit mergelblokken. Het huidige 
schip dateert uit 1844. Zie: infobord naast ingang).  
 

U komt weer 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.    


