
 

 
 

Wandelroute Dorpentocht Oud Valkenburg - Sibbe 

 

Deze route is ontwikkeld door RouteBureau Nederland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Taverne/Speeltuin 't Koetshoes, Oosterparkweg 42 in Valkenburg a/d Geul. 

Hier is een ruime parkeerplaats. Ook te voet vanaf station Valkenburg is het startpunt goed te 

bereiken. 

Afstand: 8,5 km 

 

Tijdens deze wandelroute is het volop genieten van alles wat Zuid-Limburg te bieden heeft. 

Na je vertrek vanaf Taverne 't Koetshoes, vlakbij bij Kasteel Schaloen, kom je langs stille 

vergezichten, op en neergaande bospaadjes en bijzondere kapellen. Aangekomen in Sibbe kun 

je bij fiets- en wandelcafé Aan de Kirk bijkomen en genieten van de dorpse sfeer. Daarna loop 

door het afwisselende bos en heuvellandschap weer terug naar het beginpunt van de route. 

 

Let op 

Sommige paden kunnen drassig en glad zijn, zorg daarom voor stevige wandelschoenen. 

 

Routebeschrijving (RA=rechtsaf, LA=linksaf) 

1. De route start bij 't Koetshoes. Loop stroomopwaarts langs de Geul. Je passeert direct het 

geologische monument Groeve Kasteel Oost (A) en vervolgens de Sint Jans bron (B). 

2. Aangekomen bij De Drie Beeldjes (C) steek je het bruggetje over en loop je langs Kasteel 

Schaloen (D) en de Kasteeltuin (E) naar de rijksweg. 

3. Steek de rijksweg recht over en volg het pad omhoog. Houd rechts aan bij de Sint 

Jansboskapel (F). 

4. Na zo'n 650 meter neem je de trap aan je rechterhand die steil omhoog het bos in loopt. 

Kort daarna heb je aan je rechterhand een prachtig uitzicht over het geuldal en Oud 

Valkenburg. Er staat een picknickbank om even op adem te komen. 

5. Op het punt met de picknickbank ga je LA en volgt het bospad omhoog. Bij de bosrand kijk 

je uit over de velden. 

6. Volg het pad door het veld, ga op de eerste kruising RA en loop door tot je weer het bos in 

loopt. 

7. Hier ga je direct LA. Je komt uit op de IJzeren Koeweg waar je LA gaat. 

8. Na een kleine 300 meter kun je door een draaihekje RA het weiland inlopen. Volg het pad en 

verlaat het weiland weer door een draaihekje. Je bevindt je nu op de Sint Apolloniastraat in 

Sibbe. 

9. Ga aan het eind van de Sint Apolloniastraat LA (Bergstraat). 

10. Neem de eerste weg links (Lokerstraat). De weg gaat over in een voetpad en je passeert 

een fraaie kapel. 



 

11. Volg de Lokerstraat, deze gaat over in de Sint Rosastraat. Sla RA de Burgemeeter 

Wijnandsstraat in en ga aan het eind daarvan RA. 

12. Je bevindt je nu op de Sibberkerkstraat. Na ongeveer 100 meter loop je langs fiets- en 

wandelcafé Aan de Kirk, een prima stopplaats om even uit te rusten. 

13. Na het café loop je door en neem je de 2e rechts (Gatsestraat). 

14. Aan het eind RA en na 50 meter LA het voetpad in dat tussen tuinen en weiland doorloopt 

(Hemelrijkvoetpad). 

15. Aan het eind van het voetpad LA en daarna rechts aanhouden (Hemelrijkstraat). De 

Hemelrijkstraat gaat over in de Heunsbergerweg. 

16, Bij de bosrand aangekomen zie je aan een rechterhand een pad met een bord 'Betreden op 

eigen risico'. Loop dit slingerpad in en je komt uit op de Sibbergrubbe die je bergafwaarts volgt 

tot de Oud Valkenburgerweg. 

17. Op de Oud Valkenburgerweg ga je RA tot je na 300 meter LA het Geulpark in loopt. 

18. Volg zo veel mogelijk het pad rond het water totdat je bij het riviertje de Geul aankomt. 

Ga daar RA en volg de loop van de geul. 

19. Steek het bruggetje aan je linkerhand over en volg het pad naar 't Koetshoes, het beginpunt 

van je route. 

 

 Bezienswaardigheden

A. Je loopt langs een oude groeve waar in het verleden kalksteen is gewonnen. Voor de komst 

van Romeinen werd de kalk gebruikt voor het bemesten (mergelen) van akkers. Vanaf de 

Romeinse tijd werd de kalksteen gebruikt voor het maken van metsel- en pleisterkalk. 

 

B. Aan je rechterhand, aan de oever van de Geul, zie je het bord met 'Sint Jans bron' staan. Als 

je een paar traptreden afdaalt, kun je het water van de bron zien opwellen in de Geul. 

 

C. De Drie Beeldjes zijn gemaakt in 1739. Dit gebeurde in opdracht van de vroege bewoner van 

het Kasteel Schaloen, Maximilliams Henricus Hoen de Cartis. Volgens de legende zijn de drie 

beeldjes geplaatst om de boze geest Ruprecht te verjagen. Deze geest die door de bossen rond 

het Kasteel zwierf joeg mens en dier angst aan. In 1968 is de oorspronkelijke beeldengroep 

gestolen. De beelden in de kapel zijn kopieën uit 1973, gemaakt door kunstenaar Sjef Eymael. 

(Bron tekst: Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg) 

 

D. De oorspronkelijke burcht Schaloen werd rond 1200 gebouwd en was een echte 

verdedigingsburcht, helemaal ingericht op oorlogsvoering en verdediging. Na een grote brand in 

1575 is het herbouwd in de huidige sprookjesstijl en werd het ook wel een 'lusthof' genoemd. 

 

E. In de kasteeltuin groeien zo'n vierhonderd plantensoorten die kenmerkend zijn voor Zuid-

Limburg. Ook vind je er veldgewassen, oude groenten en een prachtige kruidentuin. 

 

F. De open, neogotische wegkapel heeft een rechthoekig grondvlak en een zadeldak met rode 

dakpannen. De ingang wordt gesloten met een ijzeren hek en beschermd door plexiglas om 

vandalisme tegen te gaan. Hoog in de gevel is een decoratie aangebracht, terwijl op de hoeken 

twee pniakels de kapel versieren. Naast de kapel staat een zitbank. (Bron tekst: Stichting 

Databank Kerkgebouwen in Limburg) 

 



 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

