Wandelroute
Vanaf het Geulpark naar het mergeldorp Sibbe
Duur: ca. 2,5 a 3 uur
U vertrekt vanaf de parkeerplaats bij het Geulpark aan de Oud-Valkenburgerweg en gaat via de in- en uitrit naar
rechts. Na 75m gaat u naar links over de Sibbergrubbe.
Dit is een prachtige Holle Weg die zich langs de Biebosch omhoog slingert.
Ongeveer 600m verder in de bocht gaat een 2m breed pad schuin omhoog. Hier liggen twee voormalige
kalkovens waar vroeger mergel tot kalk gebrand werd. U keert terug en u gaat de Sibbergrubbe verder omhoog.
Ongeveer 75m voor de eerste huizen gaat u op de T-splitsing naar links over de IJzeren Koeweg (groene
paaltje). Bij de T-splitsing na ongeveer 100m gaat u recht door over het 2m brede pad. Bij de Y-splitsing gaat u
door een draaihekje (stegelke) rechts het weiland in. Naast de ingang van het weiland ligt een waterbuffer. Het
smalle pad (Sibberkerkvoetpad) gaat in een lichte bocht door het weiland omhoog. Als u even terug kijkt dan
heeft u een prachtig uitzicht over het hellingbos. Boven in de rechterhoek verlaat u het weiland via een
draaihekje (stegelke) en loopt over een smal hoog liggend pad. Vanaf hier heeft u een mooie uitkijk op de lager
gelegen landelijke Bergstraat van Sibbe. Het pad mondt uit in de St. Apolloniastraat. U gaat naar rechts en na
50m op de T-splitsing naar links over de Bergstraat.
Bij de Y-splitsing even verder ziet u voor u het hek van de ingang naar de nog steeds in gebruik zijnde Sibber
mergelgroeve. Als u rechts 100m verder loopt staat u bij het blokbreker- en mergelzaagbedrijf Kleine. U gaat op
de Y-splitsing links omhoog via de Lokerstraat. Rechts van de overgang naar voetpad ligt een mooi en modern
Kapelletje. Het smalle pad is links en rechts afgebakend met mergelblokken. Op de T-splitsing gaat u rechtdoor
en op de volgende kruising gaat u eveneens recht door. U bent nu in de St Rosastraat. Bij de 2e T-splitsing gaat
u naar rechts door de Burg. Wijnandsstraat. Op de T-splitsing gaat u weer naar rechts en u bent in de
Sibberkerkstraat. Links passeert u de Mei-den en rechts de kerk van Sibbe.
Kerk van Sibbe, H. Rosa van Lama
Tot 1844 moesten de bewoners van Sibbe en IJzeren naar de kerk in Oud-Valkenburg gaan. Toen kwam er een
kapel geweid aan de H. Rosa van Lama en in 1866 werd de toren gebouwd. Architect van de kapel en toren was
bouwmeester T Dumolin. In 1927 vond er een uitbreiding plaats onder architect J. Beurskens. De kerk is
gebouwd van Sibber mergel. Tot 1948 was het een rectoraatskerk en daarna werd het een parochiekerk.
Bij de 2e T- splitsing gaat u naar rechts door de Gatsestraat en bij de volgende T-splitsing gaat u weer rechts
door de Dorpstraat. Als u naar links kijkt ziet u op 100m afstand het landgoed Sibberhuuske liggen.
Kasteel Sibberhuuske
Vanaf de 16e eeuw speelt het Kasteel Sibberhuuske een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap. Veel adellijke
families hebben vroeger het monument bewoond. Tot hedendag is deze kasteel nog steeds bewoond en niet te
bezichtigen.
U gaat na 50m naar links via het Hemelrijkvoetpad. U passeert een hoogstamboomgaard. Op de geasfalteerde
kruising gaat u schuin naar links over de Heunsbergerweg. Links van de weg ligt een moderne veeboerderij en in
de verte ziet u de kerktoren van Berg en Terblijt liggen. Rechts ziet u hellende weilanden met graften. Bij de
eerste Y-splitsing gaat u rechtdoor en op de tweede neemt u het pad helemaal naar links (blauwe paaltje). Als u
even rechtdoor gaat dan nadert u de Wilhelminatoren, de stoeltjeslift en de rodelbaan aan de bovenzijde van
de helling.
Wilhelminatoren
Ontdek vanuit de top van de Wilhelminatoren het adembenemende uitzicht over Valkenburg en het Geuldal.
U gaat terug naar het pad met het blauwe paaltje. Rechts van het pad ligt een mooi droogdal en beneden liggen
enkele huizen prachtig tussen het groen aan de Heunsbergerweg. Hoog in de verte ziet u de watertoren en de
kerk in Schimmert. Op de T-spitsing van paden gaat u naar rechts (rode paaltjes). Via het mooie slingerende en
dalende pad door het Vogelbosch komt u via enkele trappen uit op de Daalhemerweg.
Naar links ongeveer 300m verder ligt de groeve van de Steenkolenmijn langs de Daalhemerweg. U gaat naar
rechts omlaag. U passeert een waterbuffer en de Fluweelengrot.
Fluwelengrot
De fluweelengrot is een eeuwenoud stelsel van onderaardse gangen. Van oorsprong is het een oude zeebodem
die door de blokbrekers door de jaren heen is uitgemergeld. Er is een geheim gangenstelsel met vleermuizen die
naar de kasteelruïne leidt en maquettes van het voormalig Kasteel Valkenburg.

40m Voorbij de Fluwelengrot gaat u naar rechts door de van Meijlandstraat. Deze Trappenstraat achter de
kasteelruïne (ook wel Dwingel genoemd) mondt uit in Neerhem.
Dwingel
De oude opgang langs de ruïne, een van de weinige hoogteburchten van ons land. Bij de Dwingel lag ooit een
wachttoren. De pla ats waar de poort lag, werd al van oudsher "in den dwingel" genoemd. De opgang draagt
thans de officiële naam Jacob van Maerlantstraat, of Meijlandstraat, maar in de volksmond spreekt men nog
steeds van "den Dwingel".
Hier gaat u naar rechts en gaat aan de T-splitsing recht door. U passeert vervolgens het benedenstation van de
stoeltjeslift. Nadat u de T-splitsing met de Sibbergrubbe voorbij bent, ligt na ongeveer 75m aan de linkerkant
de ingang van de parkeerplaats van het Geulpark vanwaar u vertrokken bent.

